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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. 

Maike is een prachtig zomerjurkje dat op verschillende manieren gemaakt kan worden. In de zoom kan elas-
tiek geregen worden voor een balloneffect. Datzelfde effect krijgt je ook met een aangezette zoomstrook. 
Laat je de zoomstrook weg, dan krijg je een gerende jurk. De ingezette zakken zijn lekker ruim waardoor er 
veel „schatten“ meegenomen kunnen worden. De taille wordt benadrukt met een mooie vorm die plaats 
biedt voor versieringen. Heel bijzonder zijn de mouwen. De kleine vleugelmouwtjes met aangezette pof-
mouwen geven de jurk een speels karakter. Geschikte stoffen zijn: poplin, katoentjes of spijkerstof. Maar 
wie liever een jurk zonder rits maakt kan ook kiezen voor tricot of interlock of ander rekbaar materiaal.   
 
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 kant en klare kledingstuk.                           

Materiaal/maten  86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 

bovenwijdte 62 cm 64 cm 66 cm 70 cm 76 cm 

schouderbreedte 5,3 cm 5,7 cm 6,1 cm 6,7 cm 7,5 cm 

lengte voor 52 cm 59 cm 66 cm 75 cm 84 cm 

mouwlengte  14 cm 15 cm 15,5 cm 16,5 cm 17,5 cm 

stof (140 cm breed)  85 cm 95 cm 105 cm 120 cm 135 cm 

gewone rits of blinde rits                     16 cm 18 cm 20 cm 22 cm 22 cm 

fournituren evt. elastiek (voor een jurk zonder zoomstrook) 

 

Knippen     

Bij het gebruik van verschillende soorten stof (stofmix) moeten deze voorgekrompen worden zodat ze na-
derhand niet onderling verschillend krimpen. 
Knip de gewenste patroondelen met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. Neem de tekens over 
op de stof (de kleine streepjes aan de rand van de patroondelen).                                  
Knip het onderste voor- en achterpand in de gewenste lengte. Voor een simpel gezoomde jurk of voor een 
jurk met elastiek in de zoom is de zoomstrook niet nodig.   
Knip de bovenachterpanden middenachter met een naadtoeslag van 1,5 cm voor de rits.  Bij een jurk ge-
maakt van rekbare stof is een rits overbodig. Knip dan wel het bovenachterpand aan de stofvouw.        
Tip: let bij het knippen van de afwerkstrook voor de mouwen en de hals op de draadrichting. Nietrekbare 
stoffen moeten schuin geknipt worden en rekbare stoffen recht van draad.  
 

 

Kniplijst        
 1 - voorpand, boven 1 x aan de stofvouw 
 2 - voorpand, midden  1 x aan de stofvouw  
 3 - voorpand, onder 1 x aan de stofvouw 
 4 - zak met heupdeel             2 x 
 5 - zakbeleg              2 x 
 6 - achterpand, boven 2 x   (tricot: 1 x aan de stofvouw) 
 7 - achterpand, midden     1 x aan de stofvouw 
 8 - achterpand, onder 1 x aan de stofvouw 
 9 - mouw, boven 2 x 
 10 - mouw, onder 2 x 
 11 - afwerkstrook, mouwzoom     2 x 
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 12 - afwerkstrook, hals        1 x 
 13 - zoomstrook   1 x aan de stofvouw 
 

 

Werkwijze 

Jurk met normale ritssluiting  

1. Werk alle delen met een zigzagsteekje of met de locker af. 

2. Leg het zakbeleg met de goede kanten op elkaar (g.k.o.e.) op het onderste voorpand. Stik de zakin-
gangen op elkaar. Knip de naadtoeslag korter, vouw het beleg naar binnen en stik de zakingang aan 
de goede kant door.                              

3. Speld de zak met heupdeel onder het zakbeleg en stik de ronde kanten op elkaar. Zet de zak aan de 
zijkanten met een paar steekjes op de naadtoeslagen vast.                                

4. Stik het voorpand boven g.k.o.e. aan het middelste voorpand. Stik het onderpand aan het middelste 
voorpand. Vouw de naden naar het taillestuk en stik ze aan de goede kant door.  
Zet ook het onderste achterpand g.k.o.e. aan het achterste middenpand. Vouw de naad naar het 
middenstuk en stik hem aan de goede kant door.           

5. Leg de achter-bovenpanden g.k.o.e. en geef middenachter aan waar de rits komt. Houd rekening met 
de brede naadtoeslag van 1,5 cm.                                          
Stik de middenachternaad van de hals tot aan het teken waar de rits eindigt met een zo groot moge-
lijke steeklengte.  Stel de steeklengte van de machine weer op normaal, hecht de draad goed af en 
stik verder tot aan de onderkant van het achterpand. Strijk de naad open.  

6. Leg de rits met de tandjes naar beneden op de middenachternaad.  Begin daarmee vlak onder de 
naadtoeslag.       Vouw de uitstekende punten van de rits naar de zijkanten. (Bij veel stoffen is het 
mogelijk om de rits gewoon met plakband op de stof te plakken, dat is makkelijker met naaien. Maar 
probeer het eerst even!). 

7. Zet het ritsvoetje in de naaimachine en pas eventueel de naaldpositie aan. Stik de rits aan beide kan-
ten van boven naar beneden vlak langs de tandjes op de middenachternaad. Stik onderaan de rits 
twee dwarsnaadjes voor wat stevigheid. Torn de naad met de grote steken los.                                                                                          
Tip: ritsen van kunststof zijn makkelijk in te korten omdat je er gewoon met de naaimachine over-
heen kunt naaien. 

8. Stik het bovenste achterpand g.k.o.e. aan het middenstuk. Vouw de naden naar het middenstuk en 
stik ze aan de goede kant door.                          

9. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en sluit de schoudernaden. Vouw de naden naar het voorpand en 
stik ze aan de goede kant door.                              

10. Vouw van de halsafwerkstrook de korte kanten naar binnen en stik de goede kant van de strook aan 
de binnenkant van de hals.                               

11. Strijk de strook naar boven en vouw hem naar de goede kant van de jurk. Vouw de naadtoeslag van 
de andere lange kant naar binnen, strijk hem plat, en speld hem vast. Stik de strook smal langs de 
rand vast.  

12. Stik de ondermouwen aan de bovenmouwen, maar rimpel eerst de bovenkant van de ondermouwen 
in. Stik daarvoor twee naden naast elkaar met een lage bovendraadspanning en een grote steekleng-
te. (de eerste naad op de naadtoeslag en de tweede naad ca 1 cm vanaf de eerste naad). Knoop de 
draden aan één kant aan elkaar vast en trek aan de andere kant de beide onderdraden aan. Rimpel 
de ondermouw tot aan de lengte van de bovenmouw, verdeel de plooitjes gelijkmatig.                                                             

13. Speld de ondermouw g.k.o.e aan de bovenmouw. Stel de naaimachine weer in op de normale span-
ning en steeklengte en stik de mouwdelen aan elkaar tussen de twee rimpeldraden in. Haal de on-
derste rimpeldraad weg. Vouw de naden naar de bovenmouw en stik ze aan de goede kant door.                           

14. Rimpel de mouwonderkanten in. Stik de afwerkstrook voor de mouw met de goede kant aan de bin-
nenkant van de mouw. Vouw de strook naar de goede kant, strijk de naadtoeslag van de andere lan-
ge kant naar binnen en speld hem vast. Stik hem aan de goede kant vast.                                                      

15. Zet de mouwen in de armsgaten. Vouw de naden naar de schouders en stik ze smal door.                                         

16. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en sluit de mouw- en zijnaden in één keer. Vouw de naadtoeslag 
van de mouwafwerkstrook naar één kant en stik hem met een kleine driehoek vast.                                        

17. Versie met zoomstrook: Stik de korte kanten van de zoomstrook g.k.o.e. Rimpel de onderkant van 
de jurk in tot de wijdte van de zoomstrook. Vouw de zoomstrook in de lengte dubbel en strijk de naad 
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plat. Stik de zoomstrook dubbel g.k.o.e aan de gerimpelde zoom van de jurk. Stik tussen de rimpeld-
raden in. Strijk de zoomstrook naar beneden. Vouw de naad in de zoomstrook en stik hem aan de 
goede kant door. 
Andere methode voor het aanzetten van de zoomstrook: sluit de zoomstrook tot een ring net als bo-
ven. Stik één goede kant van de zoomstrook op de binnenkant van de jurk. Vouw de zoomstrook naar 
de goede kant van de jurk, strijk de naadtoeslag van de andere lange kant naar binnen en stik hem 
op de jurk vast.                                                                   
Tip: om de plooitjes in de gerimpelde jurkzoom mooi te verdelen is het handig om de zoom in 4 gelij-
ke delen te spelden, zodat in elk deel evenveel stof en plooitjes zitten.                            

18. Versie met elastiek in de zoom: maak een zoompje in de onderkant van de jurk maar laat een 
klein stukje open. Rijg hier smal elastiek in en trek het tot de gewenste wijdte aan. Stik de uiteinden 
van het elastiek met een zigzagsteek op elkaar vast en sluit de opening in de zoom.                                              
In plaats van elastiek of een zoomstrook kan de jurk ook gewoon gezoomd worden. 

 
Jurk met blinde rits                       

tip: bij blinde ritsen zitten de tandjes aan de „verkeerde“ kant van de rits en zijn ze naar binnen gerold. Je 
kunt ze met je vinger ombuigen.                                                                                                                                                               

1. Maak de jurk zoals boven beschreven van punt 1 t/m 4. 

2. Leg de blinde rits met de trekker naar beneden en de tandjes naar boven op de goede kant van de 
stof. Het begin van de rits moet net onder de naadtoeslag liggen. Houd rekening met de bredere 
naadtoeslag van 1,5 cm. Voor beginners is het gemakkelijker om bij de dikke eindtandjes te beginnen 
en daar ca 2 mm vanaf de buitenrand een naadje te stikken zodat alles vast zit. Gevorderden hoeven 
dit niet te doen.  

3. Zet nu het blinde-rits-voetje in de naaimachine (speciaal voetje).                      
Begin weer boven aan met de eigenlijke naad. Duw de tandjes iets opzij en laat de tandjes in de ri-
chel lopen zodat de naald vlak langs de tandjes stikt. Stik tot kort voor de trekker.                                                                                                                  

4. Speld de linkerkant van de rits op de linker stofkant. Tip: kijk eerst even, door de rits te sluiten, of hij 
netjes zit!  Trek de rits weer open en stik de rits vast. Nu lopen de tandjes in de andere richel. 

5. Sluit de rits en speld de beide jurkpanden goede kanten op elkaar. 
Zet nu het normale ritsvoetje in de naaimachine met de naald in de rechter positie.      
Begin onder bij de zoom en stik in een afstand van ca. 1,5 cm vanaf de kant naar boven. Stik tot aan 
de rits. Vouw eventueel het losse uiteinde van de rits een beetje aan de kant. Stik een paar keer heen 
en weer. Strijk de naad aan de goede kant van de stof.                                                                                               

6. Maak de jurk verder als boven beschreven van punt 8 t/m 18.  

 
Jurk van rekbare stof       

Bij gebruik van rekbare stoffen moeten ook rekbare steken gebruikt worden zoals een smalle zigzagsteek 
of gebruik de lockmachine. Gebruik voor het doorstikken ook een rekbare steek, zoals bv een driegedeelde 
zigzagsteek. Gebruik voor het verwerken van tricot het liefst een ballpoint- of stretchnaald.    

1. Maak de jurk zoals boven beschreven van punt 1 t/m 4.                             

2. Stik het bovenste achterpand g.k.o.e aan het middelste achterpand. Vouw de naad naar het middens-
tuk en stik hem aan de goede kant met een rekbare steek door.              

3. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en sluit de schoudernaden. Naar wens de naden naar het voorpand 
vouwen en aan de goede kant doorstikken.                                                       

4. Leg de halsafwerkstrook g.k.o.e. en stik de korte uiteinden. Stik hem met de goede kant aan de bin-
nenkant van de hals.                                         

5. Vouw de afwerkstrook naar de goede kant, vouw de naadtoeslag naar binnen en stik de strook ron-
dom in de hals.                                                      

6. Stik de ondermouw aan de bovenmouw. Rimpel de mouw eerst in tot de wijdte van de bovenmouw. 
Stik daarvoor een wijde zigzagsteek over een dikkere draad heen, stik NIET in de dikke draad maar 
erover heen. Trek de dikke draad aan en verdeel de plooitjes regelmatig.                                                                  

7. Stik de ondermouwen g.k.o.e. aan de bovenmouwen.                  

8. Maak de jurk verder af als hierboven beschreven van punt 14 t/m 18.                       

 

KLAAR ! Veel plezier en succes met Maike! 


