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Dit patroon mag niet gekopieerd of op andere wijze gereproduceerd worden. Het genaaide model mag verkocht worden. Het 
is echter niet toegestaan de modellen zonder toestemming in grotere hoeveelheden te produceren. 

 

Deze overgooier is op 2 manieren te maken: of met inzetstukken aan de zijkant of met een 

middenvoornaad. De pas hoort zo laag te zitten, dat de rand van een topje of van een mooi hemdje 

te zien is. De schouderbanden zijn verstelbaar, zo kan de overgooier in de gewenste lengte 

gedragen worden. Er staat ook twee soorten passen op het patroonblad, eentje met een ronde hals 

en eentje met een hoekige.  

 

ROSALIE is gemakkelijk te maken. De zoom kan met een elastiek wat aangetrokken worden met 

een gewone zoom kan natuurlijk ook. In het freebook "ronde zomen" staan viel verschillende 

manieren van zomen.  

 

Maak de overgooier van soepelvallende poplin, ribcord of spijkerstof of een zachte fluwelen stof. 

Alles wat soepel valt, is geschikt.               

 

Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto’s en veel designvoorbeelden is te 

vinden op onze homepage www.farbenmix.de bij de Nederlandse vlag. 

 

Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op wijdte en lengte!  

 

Benodigdheden/ maattabel 

De maten in de tabel zijn de maten van het gemaakte kledingstuk. 

 

Materiaal/ maten 86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164 

bovenwijdte 59 cm 61 cm 64 cm 67 cm 71 cm 79 cm 87 cm 

lengte voor  50 cm 55 cm 60 cm 66 cm 74 cm 85 cm 97 cm 

stof 

(140 cm breed) 
85 cm 90 cm 105 cm 120 cm 130 cm 150 cm 200 cm 

fournituren 
4 knopen of drukkers, stukje vlieseline,   

naar wens: sierbandje en 2 of 3 knopen (voor de pas),Stylefix 

 

Knippen     

Bij het verwerken van verschillende stoffen in één kledingstuk, is het beter deze te laten 

voorkrimpen, zodat de stoffen later bij het wassen niet verschillend sterk krimpen.  

Knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting.  

Neem de patroontekens over op de stof. (dit zijn de kleine streepjes aan de rand van de 

patroondelen). Knip het voor- en achterpand (patroondelen 2 en 4 ) in de gewenste variatie.                              

Overgooier met zijdelingse inzetstukken: deel hiervoor het voor- en achterpand (patroondelen 

2 en 4) bij de getekende lijnen doormidden. Knip het middelste voor- en achterpand aan de 

stofvouw en knip de zij-inzetstukken voor voor- en achterkant als extra patroondeel. Het is hier wel 

heel handig, de zijkanten met een speld aan te geven.                                                                        

Overgooier met middenvoor- en middenachternaad: knip het voor- en achterpand 

(patroondelen 2 en 4) beide 2 x.             

De patroondelen voor de pas (1a - hoekig of  1b - rond) zijn alleen aan de halskant verschillend. Ze 

passen op beide variaties jurkpanden.               

Bij gebruik van dikkere stoffen is het handig om de passen te voeren met een dunnere stof. Dit is 

ook handig voor de lusstroken (patroondeel 5 ).                                                       

Maak de zoom naar wens. Variaties met een werkbeschrijving vind je hier:  

http://www.farbenmix.de/de/runde-saeume.html. 

 

 

http://www.farbenmix.de/
http://www.farbenmix.de/de/runde-saeume.html
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Kniplijst        

hoekige hals in de pas 

 1a -  pas voor                2 x aan de stofvouw (of 1 x van buitenste stof en voering) 

 2 - voorpand         2 x (of 1 x aan de stofvouw met een deelnaad volgens patroon) 

 3 - achterpas         2 x aan de stofvouw (of 1 x van buitenste stof en voering) 

 4 - achterpand        2 x (of 1 x aan de stofvouw met een deelnaad volgens patroon) 

 5 - lus       4 x (of 2 x van buitenste stof en voering) 

 

ronde hals in de pas 

 1b -  pas voor                2 x aan de stofvouw (of 1 x van buitenste stof en voering) 

 2 - voorpand         2 x (of 1 x aan de stofvouw met een deelnaad volgens patroon) 

 3 - achterpas               2 x aan de stofvouw (of 1 x van buitenste stof en voering) 

 4 - achterpand    2 x (of 1 x aan de stofvouw met een deelnaad volgens patroon) 

 5 - lus    4 x (of 2 x van buitenste stof en voering) 

 

 

Werkwijze 

Overgooier met zij-inzetstukken  

1. Speld de zij-inzetstukken met de goede kanten op elkaar links en rechts aan het middelste 

voorpand. Aan de bovenkant steken de hoekjes van de inzetstukken een stukje uit.                                                              

Stik de delen aan elkaar en begin daarbij aan de bovenkant. Werk de naadtoeslag samen af, 

strijk hem naar het voorpand en stik hem aan de goede kant door.                                                

2. Doe hetzelfde met het achterpand.                                                                                                                                                                                        

3. Speld twee lusstroken met de goede kanten op elkaar en stik ze langs de lange kanten en de 

punt op elkaar. Knip de naadtoeslag korter en de punt schuin weg. Keer de lus door de smalle 

kant (gebruik eventueel een pollepel als hulpstuk) duw de punt goed uit en strijk de lus plat. 

Stik hem rondom aan de goede kant door.                                                           

Werk de naadtoeslag aan de open kant af met een zigzagsteekje of de locker. 

4. Speld de lus met de goede kanten op elkaar op het achterpand volgens de patroontekens. De 

punt wijst naar de zijnaad. Stik de lus vast, vouw hem naar middenachter om en stik hem op 1 

cm afstand vanaf de naad door. Verstevig de boven- en onderkant met een trensje.                                               

5. Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar. Speld en sluit de zijnaden. Let daarbij 

op, dat de naden van voor- en achterpand op elkaar vallen. Werk de naadtoeslag samen af, 

strijk ze naar het achterpand en stik ze aan de goede kant door.                          

6. Speld de voorpasdelen met de goede kanten op elkaar en stik de armsgaten, schouders en 

halsrand. Strijk een stukje vlieseline op de plaats waar laten de knoopsgaten of de drukkers 

komen. Knip de naadtoeslag korter, knip eventueel de rondingen wat in en knip de hoeken 

schuin af. Keer de pas naar de goede kant en duw de hoeken netjes uit.                                                                                                                                                                      

7. Doe hetzelfde met de achterpasdelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

8. Vouw de passen aan de onderkant open.                             

Leg de voor- en achterpassen met de goede kanten op elkaar (de buitenkant voor op de 

buitenkant achter, de voeringkanten voor op de voeringkant achter). Sluit de zijnaden van de 

passen in één keer. Let daarbij op, dat de armsgaten op elkaar vallen.                                                          

9. Duw de voeringpas in de buitenste pas en strijk ze samen plat. Stik de bovenkant rondom aan 

de goede kant door.          

Stik de onderkant van de pas buiten en binnen langs de onderrand op de naadtoeslag op elkaar.                         

10. Speld de pas, goede kanten op elkaar, in de bovenkant van het rokdeel. Let op, dat de 

achterpas boven het achterpand met de lussen ligt en dat de zijnaden op elkaar vallen.                                                                                

Stik de delen rondom op elkaar.      

Werk de naadtoeslagen samen af en vouw de pas naar boven. Vouw de naadtoeslag naar de pas 

of in het rokdeel, net wat mooier valt. Stik de naadtoeslag aan de goede kant door.  
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11. Naar wens: knip een stukje sierband van ca. 10 – 25 cm lang, afhankelijk van de maat en de 

soort pas. Vouw de korte uiteinden een centimeter naar binnen. Plak het bandje met dubbelzij-

dig kleefband (bijv. Stylefix) in het midden van de voorpas tot een stukje over de naad tot in 

het rokdeel. Stik het bandje rondom vast en naai knopen als versiering erop vast.                                                         

12. Maak in de schouderbanden van de voorpas een knoopsgat en zet in de schouderbanden van de 

achterpas de knopen aan. Voor het vastnaaien vna de knopen, het beste even de overgooier 

passen.     

I.p.v. knopen kunnen ook drukkers worden vast geknepen.  

13. Zoom de jurk: werk de zoomkant af met een zigzagsteekje of de locker, vouw hem smal naar 

binnen en stik hem vast.                    

 Andere manieren om de zoom af te werken:                                                                                                        

- de onderkant met biaisband afwerken, bijv in een contrasterende kleur.                                                                   

- knip een smalle strook stof in de lengte van de zoomwijdte. Sluit deze tot een ring en stik hem 

dubbelgevouwen langs de zoomrand. Vouw de strook naar beneden, vouw de naadtoeslag naar 

boven en stik hem aan de goede kant smal door.                               

- knip een strook van tricot of boordstof korter dan de zoomwijdte. Sluit hem tot een ring. Vouw 

hem dubbel en stik hem uitgerekt aan de zoom. Vouw de strook naar beneden, vouw de 

naadtoeslag naar boven en stik hem aan de goede kant door.                               

- stik een ruchestrook langs de zoom.      

 

Overgooier met deelnaden in de rokpanden    

1. Leg de voorrokpanden met de goede kanten op elkaar, speld ze en stik ze op elkaar. Werk de 

naadtoeslagen samen af, vouw ze naar een kant en stik ze aan de goede kant door. 

2. Doe hetzelfde met de achterrokpanden.                                                                                                                      

3. Werk verder als boven beschreven vanaf punt 3. 

 

Klaar ! 

 

Veel plezier en succes met XXX! 

 


