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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. 

Dit korte jurkje kan op een spijkerbroek of met leggings eronder gedragen worden. In de sportieve uitvoering is 
het bijna een rechte jurk, maar het model kan ook met een wijde volant gemaakt worden. 
 
Deze jurk valt vrij smal. Neem voor stevige meisjes liever een maatje groter.                                  
 
Alle normale katoentjes zijn geschikt zoals poplin, babyrib, velvet enz. Het naaien van dit patroon is niet moei-
lijk, misschien zijn alleen de knoopsgaten een struikelblok. De jurk kan ook met drukkers gesloten worden. 
 
Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto’s en veel designvoorbeelden zijn 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 
 

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

bovenwijdte 62 cm 64 cm 66 cm 70 cm 74 cm 82 cm 

schouderbreedte 2 cm 2 cm 2 cm 2,5 cm 2,5 cm 2,5 cm 

lengte vóór 48 cm 55 cm 62 cm 71 cm 80 cm 91 cm 

stof  

(140 cm breed) 
65 cm 70 cm 75 cm 90 cm 100 cm 120 cm 

stof, met cirkelrok  

(140 cm breed) 
75 cm 80 cm 85 cm 115 cm 140 cm 160 cm 

fournituren knopen of drukkers, vlieseline 

 
Knippen     
Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. Kies voor de smalle of de wijde 
rok. De riemlusjes kunnen uit dezelfde stof geknipt worden, maar ook gemaakt worden van kant en klaar 
band.  
 
Kniplijst         
Jurk met smal rokdeel 

   1 – midden-voorpand boven 2 x 
 2 - midden achterpand boven     1 x aan de stofvouw 
 3 - zij voor- en achterpand     4 x 
 4 - midden voor- en achterpand 2 x aan de stofvouw 
 5 - voor- en achterrokdeel     2 x aan de stofvouw 
 6 - schouderbanden 2 x 
 7 - voorpandbeleg           2 x 
 8 - achterpandbeleg 1 x aan de stofvouw 
 10 - riemlusjes 6 x 
 
Jurk met cirkelrokdelen                 

 1 -  midden voorpand boven 2 x 
 2 - midden achterpand boven 1 x aan de stofvouw 
 3 - zij voor- en achterpand 4 x 
 4 - midden voor- en achterpand     2 x aan de stofvouw 
 6 - schouderbanden 2 x 
 7 - voorpandbeleg 2 x 
 8 - achterpandbeleg 1 x aan de stofvouw 
 9 - voor- en achterrokdeel wijd  2 x aan de stofvouw 
 10 - riemlusjes 6 x 
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werkwijze 

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

2. Zet de zijpanden voor en achter aan de midden voor- en achterpanden. Vouw de naden naar het midden 
en stik ze aan de goede kant van de stof smal door.                                    

3. Verstevig de knooplijsten met vlieseline als er dunne stof gebruikt wordt. Strijk de knooplijst bij de vouw-
lijn naar binnen. 

4. Strijk de naadtoeslag van de schouderbanden naar binnen. Vouw de banden in de lengte dubbel en strijk 
ze nog een keer. Stik de schouderbanden aan twee kanten smal door.       

5. Speld de schouderbanden op de bovenkant van de bovenpanden, g.k.o.e.. Speld ze op de naadtoeslag net 
naast de zijkant-naadtoeslag. Zet de banden met een paar steekjes vast. De schouderbanden wijzen naar 
beneden en verbinden voor- en achterpand, oftewel de voor- en achterpas liggen precies tegenover el-
kaar. 

6. Stik het achterpasbeleg g.k.o.e. op de achterpas. Let daarbij op dat de schouderbanden bij de armsgaten 
niet mee gestikt worden. Knip de naadtoeslag korter en de hoeken schuin weg.                                                   

7. Vouw de knooplijstbeleggen van de voorpanden (tegen de vouwlijn in) om naar de goede kant van de 
stof. Leg het voorpasbeleg op de voorpanden over de omgevouwen knoopslijstbeleggen heen en stik de 
bovenkanten g.k.o.e.. Knip de naden korter en de hoeken schuin weg.                                     

8. Leg voor- en achterpanden g.k.o.e. en sluit de zijnaden van de bovenkant en de beleggen in één keer. 
Keer de pasbeleggen en de knoop(sgat)lijstbeleggen naar binnen.                                  
Stik de voorkanten en de bovenkant rondom smal langs de kant door. Stik nog een tweede naad over de 
knoopslijsten zodat de beleggen vast zitten.         

9. Leg de voorpanden op elkaar (middenvoor op middenvoor) en zet de knooplijsten op elkaar vast met een 
paar steekjes op de naadtoeslag.      
Zet knopen aan en maak knoopsgaten of sla drukkers in.  

10. Maak riemlusjes: vouw bij de stroken voor de riemlusjes de lange kanten naar het midden en dan nog een 
keer dubbel. Stik beide kanten smal door.                  
Stik de riemlusjes of kant–en-klare bandjes naar boven wijzend g.k.o.e. op het bovenstuk, bv over de 
deelnaden en zijnaden. Stik ze op de naadtoeslag.         

11. Sluit de zijnaden van de midden- voor- en achterpanden (patroondeel 4 )  

12. Stik het middenstuk g.k.o.e aan het bovenstuk. Vouw de naden naar boven en de riemlusjes naar ben-
eden. Stik de naad op het bovenstuk smal langs de kant door.                                       

13. Sluit de zijnaden van de rokpanden ( patroondelen 5 of 9 ). 

14. Stik de rok g.k.o.e. aan het middenstuk en stik gelijk de riemlusjes mee. Vouw de naden naar beneden en 
stik ze aan de goede kant door.         

15. Zoom de jurk. 

 
Klaar! 
 
Veel plezier en succes met SOPHIE! 


