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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 valt goed qua maat en is geschikt voor zomer en winter. Hij kan met of zonder een schort 
gemaakt worden. Er kan op verschillende manieren met dit patroon gevarieerd worden en het is ook voor 
beginnende naaisters bijzonder geschikt.                                   
 
Deze jurk ziet er in chique stof met strikken aan de zijkant  zeer feestelijk uit. Voor de zomer zijn gebloemde 
felle stoffen meer geschikt, maar ook van jeans gemaakt zonder schort kan hij er stoer uitzien en is daar-
mee zeer geschikt voor alledag. 
 
I.p.v. sluitlussen kunnen de schouderbanden ook onder of over de pas geknoopt worden. De strikbanden 
aan de zijkant kunnen vervangen worden door een riem of riempjes met gespen. Zo krijgt de overgooier 
steeds een andere uitstraling!          
 
Een uitvoerige beschrijving met foto’s en ook veel voorbeelden zijn te vinden op onze Homepage bij  de 
Nederlandse vlag.               
 
Neem voor het begin eerst de maat op, let op lengte vóór en de wijdte.     
 
Benodigdheden 
 

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

bovenwijdte 
(klaar ) 

69 cm 
(65 cm) 

71 cm 
(67 cm) 

73 cm 
(69 cm) 

77 cm  
(73 cm) 

82 cm 
(78 cm) 

90 cm 
(86 cm) 

lengte vóór 52,8 cm 60,4 cm 68 cm 77,8 cm 87,6 cm 99,6 cm 

schouderbandbreedte 3,5 cm 3,5 cm 3,5 cm 3,5 cm 3,5 cm 3,5 cm 

stof voor de rok 80 cm 85 cm 90 cm 115 cm 120 cm 150 cm 

stof voor het schort 35 cm 40 cm 40 cm 55 cm 55 cm 100 cm 

stof totaal      
(140 cm breed) 

115 cm 125 cm 130 cm 170 cm 175 cm 250 cm 

 
Knippen                
 

Bij de schouderbanden is de naadtoeslag inbegrepen. Knip alle andere patroondelen met naadtoeslag 
volgens de kniplijst en het knipvoorbeeld uit de stof. Let op de draadrichting. Neem de tekens van het 
patroon over op de stof.                                         
Het voor- en achterpand lijken heel veel op elkaar. Daarom is het aan te raden om de voorpanden met 
bv. een speld te voorzien, zodat later ook nog duidelijk is welk pand vóór is en welke achter. 
 
Kniplijst       
 

Overgooier 
  1 – pas voor      2 x aan de stofvouw 
  2 – rokpand voor      1 x aan de stofvouw 
  3 – passtrook achter    2 x aan de stofvouw 
  4 – rokpand achter  1 x aan de stofvouw 
  5 – schouderbanden                        4 x 
  6 – lus ( incl. naadtoeslag) 2 x 
  7 – zak achterpand    2 x 
 

Overgooier met schort 
  1 – pas voor      2 x aan de stofvouw 
  2 – rokpand voor    1 x aan de stofvouw 
  3 – passtrook achter                        2 x aan de stofvouw 
  4 – rokpand achter    1 x aan de stofvouw 
  5 – schouderbanden                         4 x 
  6 – lus (incl. naadtoeslag) 2 x 
  8 – Volant voorpand   1 x aan de stofvouw 
  9 – Volant achterpand                      1 x aan de stofvouw 
10 – schort-voorpand    1 x 
11 – schort-achterpand  1 x 
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Werkwijze      
 

 Tip: voor een jurk met schort vervallen de punten 4 en 5 (zakken) van de werkbeschrijving. Voor een 

jurk zonder schort vervallen de punten  2 en 3 van de beschrijving. 

1. Stik de volants aan de zomen van de rokpanden. Vouw de naden naar boven en stik ze smal op de 
kant op het rokpand door. Sluit de zijnaden van de rok, vouw de naden naar voren en stik ze door. 
Zoom de rok.                                           

2. Sluit de zijnaden van de schortdelen en stik ze door. Zoom het schort, of zet er een ruche aan of 
werk hem af met een schuine strook.                                 

3. Leg het schort verkeerde kant op de goede kant van de rok. De zijnaden moeten op elkaar liggen. 
Speld de twee panden op de naadtoeslag op elkaar vast. 

4. Werk de bovenkanten van de zakken af. Vouw het beleg naar de goede kant en stik het aan de zij-
kanten door. Keer het beleg en stik de zakingang smal langs de kant door. Vouw en strijk de overi-
ge naden naar binnen en stik de zak rondom in een afstand van 0,5 cm vanaf de kant door. 

5. Speld de zak op het rugpand op de aangegeven plaats en stik hem smal op de kant vast.                  

6. Vouw de lusjes in de lengte dubbel. Vouw de naden naar binnen en stik de beide kanten smal door. 
Er kan ook kant en klaar band voor de lusjes gebruikt worden.                                                                

7. Speld de lusjes op de goede kant van de pas, zó, dat de lusjes naar beneden gericht zijn. Speld ze 
links en rechts van de pas precies naast de naadtoeslag. Stik ze op de bovenste naadtoeslag van de 
pas vast. 

8. Strijk een klein stukje vlieseline op de plaats waar de knopen en knoopsgaten komen. Stik de 
schouderbanden rondom goede kanten op elkaar. Laat aan de smalle schuine kant een stukje open 
om te keren. Knip de naden korter af, knip de hoeken schuin af en keer de banden. ( om het keren 
makkelijker te maken kan een keernaald of ook de steel van een houten lepel gebruikt worden) . 
Stik de band rondom door. 

9. Speld de schouderbanden volgens de tekens op de achterpasstrook. Ze moeten schuin naar  ben-
eden wijzen en elkaar kruisen. Stik ze op de naadtoeslag vast.                                                                                                         

10. Sluit de zijnaden van de voor-en achterpas(=strook) evenals de beleg voor- en achterpasstrook. 
Schuif de beide passen g.k.o.e. in elkaar en stik de bovenkanten rondom vast. Let daarbij op dat de 
schouderbanden niet mee gestikt worden. Knip de naden korter en de hoeken schuin af. Keer de 
pas en stik hem smal langs de kant door.                                  

11. Stik twee lijnen parallel naast elkaar voor het elastiek tussen de schouderbanden (zie de tekens op 
het patroonblad) Rijg elastiek door de ontstane tunnel, rek het elastiek iets uit en stik de uiteinden 
vast.                                                                       

12. Speld de pas aan de rok en stik ze op elkaar. Vouw de naden naar boven en stik ze aan de goede 
kant op de pas door. Voor smalle meisjes is het handig om nog strikbanden op de passen aan te 
zetten ( zie de tekens op het patroonblad). 

13. Maak knoopsgaten in de schouderbanden en zet knopen aan. 
 
Veel plezier en succes! 
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