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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. 

Of het nou sportief, nonchalant, elegant of romantisch moet zijn, deze tuniek past bij elke stijl. 
 
Door de Weense naden heeft het patroon een perfecte pasvorm. 
 
De tuniek/jurk  is gemakkelijk te maken ondanks de ritssluiting op de rug. 
 
Alle normale katoenen stoffen zijn geschikt voor dit model. 
 
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  
34/36 

S 

38/40 

M 

42/44 

L 

46/48 

XL 

50/52 

XXL 

bovenwijdte 92 cm 100 cm 108 cm 120 cm 132 cm 

taillewijdte 74 cm 82 cm 90 cm 102 cm 114 cm 

heupwijdte 100 cm 108 cm 116 cm 128 cm 140 cm 

schouderbreedte 9,9 cm 10,3 cm 10,7 cm 11,2 cm 11,8 cm 

lengte voor  87 cm 88 cm 89 cm 90 cm 91 cm 

mouwlengte  
(+ 9.0 cm volant) 

36,5 cm 37 cm 37,5 cm 38 cm 38,5 cm 

stof  

(140 cm breed) 
200 cm 200 cm 200 cm 200 cm 200 cm 

fournituren rits (blinde rits) 30 cm lang, vlieseline 

 
 
 
Knippen     
Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. Neem de tekens van het 
patroon (de kleine streepjes aan de zijkant) over op de stof.  
Knip de middenachterpanden en de achterpand-beleggen bij de middenachternaad met 1,5 cm naad voor 
de rits.  
 
 
 
Kniplijst         
   1 – voorpand midden   1 x aan de stofvouw 
 2 - zij-voorpand     2 x 
 3 - achterpand midden 2 x 
 4 - zij-achterpand   2 x 
 5 - mouw  2 x 
 6 - voorpandbeleg 1 x aan de stofvouw 
 7 - achterpandbeleg 2 x 
 8 - mouwvolant 2 x aan de stofvouw 
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Werkwijze 

 
Tuniek-jurk met normale ritssluiting     

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

2. Stik de zij-voorpanden g.k.o.e. aan het voorpand. Stik net zo de zij-achterpanden aan het midden-
achterpand. Let op de tekens.                                                                         
Strijk de naden naar de voorpanden en stik ze aan de goede kant smal door.          

3. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en sluit de schoudernaden. Stik ze aan de goede kant door.               

4. Strijk vlieseline op de halsbeleggen. Stik de schoudernaden van de halsbeleggen. Strijk de naden 
open.                                                        

5. Speld het halsbeleg met de goede kant op de hals en stik de halsronding. Knip de naden korter en 
keer het beleg naar binnen.                                             

6. Leg de achterpanden goede kanten op elkaar en geef het einde van de ritssluiting middenachter aan. 
Let heel goed op de naadtoeslag van 1,5 cm die hier is aangeknipt. Stik het halsbeleg en doorlopend 
de middenachternaad met een zo groot mogelijke steek dicht tot aan het teken van het ritseinde. 
Stel de steeklengte van de naaimachine weer normaal in, hecht even goed af, en stik verder tot aan 
de zoom. Strijk de naden open.                                               

7. Speld de rits met de tandjes naar beneden op de middenachternaad. Begin hiermee net onder de 
aanzetnaad van het beleg en vouw de ritsbandjes aan het uiteinde naar de zijkant. ( bij veel stoffen 
kan je de rits gewoon tijdelijk met plakband vastzetten zodat hij gemakkelijk op de juiste plaats op-
gestikt kan worden. Maar probeer het eerst van te voren!)  

8. Klik het ritsvoetje aan de naaimachine en pas eventueel de naaldinstelling aan. Stik de rits van bo-
venaf links en rechts van de tandjes vast. Stik aan de onderkant een dwarsnaadje voor de stevig-
heid.                                             
Tip: over een rits van kunststof kan zonder problemen heengestikt worden. Daarom is het ook mo-
gelijk om zo’n rits, na een stevige dwarsnaad, in te korten. 

9. Torn de naad met de grote steken voorzichtig los. Vouw het halsbeleg naar binnen en stik de hals 
smal door. Stik de korte stukjes halsbeleg met de hand vast of stik met de machine de bovenste cm 
van de middenachternaad door en stik daarbij gelijk het beleg aan de binnenkant vast.                                                             
Een andere manier is : stik eerst de rits helemaal in de middenachternaad en stik dan het halsbeleg 
aan de hals. 

10. Zoom de mouwvolants aan de onderkant.  

11. Stik de mouwvolants g.k.o.e. aan de mouwen. Strijk de naden naar boven en stik ze smal door.                                            

12. Stik de mouwen volgens de tekens in de armsgaten.                 

13. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en sluit de mouw- en zijnaden in één keer.                              

14. Zoom de onderkant. 

 
 
Tuniek-jurk met blinde rits           
Tip: bij een blinde rits zitten de tandjes aan de „verkeerde“ kant en zijn een beetje ingerold. Je kan ze met je 
vingers open rollen.                                  

1. Maak de jurk-tuniek zoals hierboven beschreven van punt 1 tot en met 5.  

2. Leg de rits met de runner naar beneden en de tandjes naar boven op de goede kant van de stof. De 
dikkere afsluittandjes vallen net onder de bovenrand. Let op de naadtoeslag van 1,5 cm! Voor be-
ginnende naaisters is het handig om eerst het ritsband langs de middenachterrand met een extra 
naad vast te zetten, begin bovenaan bij de dikke afsluittandjes. Gevorderden kunnen de rits ook 
zonder deze extra naad in zetten.                                                                                                 

3. Klik het speciale ritsvoetje voor blinde ritsen aan de naaimachine. Begin bovenaan bij de afsluit-
tandjes en stik de rits vast: vouw daarbij de tandjesrij open en laat deze in de richel van het voetje 
lopen zodat de naald vlak naast de tandjes stikt. Stop kort voor de runner.                                                                              
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4. Doe hetzelfde met de andere kant van de rits, begin weer bovenaan.         
Tip: sluit de rits om de precieze positie te bepalen en om te kijken of de rits goed zit. Doe de rits 
weer open. Stik de rits vast, de tandjes lopen nu in de andere richel van het ritsvoetje.  

5. Sluit de rits en vouw beide achterpanden g.k.o.e.  Klik het normale ritsvoetje aan de machine. De 
naald staat rechts van het voetje. Begin bij de zoom en stik een naad op 1,5 cm vanaf de kant. Stik 
naar boven toe tot ca. een paar millimeter voorbij de blinde-rits-naad. Vouw de rits een beetje aan 
de kant, hecht de naad goed af.                                                                           
Strijk de naad aan de goede kant van de stof. 

6. Vouw het halsbeleg naar binnen en stik de hals aan de goede kant smal door. Zet de korte zijkan-
ten van het beleg bij de rits met een paar steekjes met de hand vast of stik met de machine langs 
de middenachternaad en stik daarbij het beleg aan de binnenkant vast.                                     

7. Ga verder bij punt 10 tot en met 14.                    

 
Klaar ! 
 
Veel plezier en succes met SVEA! 


