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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. 

Slechts 4 verschillende  patroondelen, de keermogelijkheid en de vaasvorm zijn de bijzondere kenmerken van deze 
overgooier! 
 
Door de elastische schouderbanden is een sluiting in de overgooier overbodig en daarom is dit patroon ook voor 
beginnende naaisters zeer geschikt!. Alle soorten stof kunnen voor dit model gebruikt worden. 
 
Het grappige van dit model is, dat voor- en achterkant hetzelfde zijn, het kind kan dus kiezen welke kant voor komt 
en dat geeft weer meer mogelijkheden voor het versieren van de overgooier.  
 
De onderkant van de jurk buigt naar binnen als bij een chique vaas. Zo ontstaat een prachtig silhouet. Gemaakt 
van mooie stoffen kan deze overgooier heel fijntjes overkomen.                 
 
Zonder de zoomstrook wordt de jurk een lange tuniek, leuk op een spijkerbroek of legging.  
 
MADITA garandeert veel naai- en draagplezier! 
 
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 

Bovenwijdte zonder 
elastiek 

68 cm 70 cm 72 cm 76 cm 80 cm 88 cm 

Lengte voor 55 cm 62 cm 69 cm 78 cm 87 cm 98 cm 

schouderbreedte 3,5 cm 3,5 cm 3,5 cm 4,0 cm 4,5 cm 5,0 cm 

Elastiek voor de 
schouderbanden keer 2 

11 cm 11 cm 11 cm 11 cm 11 cm 11 cm 

stof  

(140 cm breed)  
85 cm 90 cm 95 cm 105 cm 115 cm 125 cm 

fournituren elastiek  (ca. 2 cm breed) 

 

 

Knippen     

Bij gebruik van verschillende stoffen is het handig deze eerst voor te krimpen, zodat ze na het maken van de jurk niet 
verschillend van lengte worden na de eerste keer wassen. 
Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. Neem de tekens van het patroon over op de 
stof (de kleine streepjes aan de randen van de patroondelen). Knip ook aan het elastiek een extra stukje naad aan. 
Voor een tuniek is de zoomstrook (patroondeel 3) overbodig.  
 

Kniplijst  
       
 1 -  Voorpas/achterpas           4 x aan de stofvouw 
 2 - Voorpand/achterpand   2 x aan de stofvouw 
 3 - zoomstrook voor en achter  2 x aan de stofvouw 
 4 - schouderband 4 x 
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Werkwijze      

Wie een tuniekje zonder zoomstrook wil maken, laat punt 11 van deze beschrijving vervallen.       

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

2. Speld de schouderbanden met de goede kanten op elkaar (g.k.o.e.) en stik de lange kanten. Knip de naadtoeslagen 
korter, keer de schouderbanden en stik de beide lange kanten smal door.                    

3. Rijg het elastiek in de schouderbanden en stik deze op de aangegeven lengte vast.        
Het elastiek kan ook door de hele schouderband worden getrokken en alleen tussen de tekens in aangetrokken 
worden. 

4. Speld de schouderbanden op de goede kant van de voorpas, de banden wijzen naar beneden. Stik de schouderban-
den op de naadtoeslag van de pas. De langere buitenbocht valt naar binnen.                                                                                                                                                   

5. Stik de andere kant van de schouderbanden op de naadtoeslag van de achterpas. Voor- en achterpas liggen precies 
tegenover elkaar. Kijk nu nog even na of de schouderbanden straks na het omhoogvouwen voor en achter goed 
zitten.                                                         

6. Leg de belegpassen g.k.o.e. op de passen en stik de bovenkanten. Daarbij vallen de schouderbanden tussen passen 
en belegpassen. Let goed op dat de hoeken op elkaar vallen en dat de schouderbanden bij de armsgaten niet 
meegestikt worden.                                                                                                                                      
Knip de naden korter.     

7. Leg voor-en achterpassen g.k.o.e. en stik de zijnaden van belegpas en pas in één keer.                                                  

8. Keer de pas en stik de bovenkant rondom door.                                            

9. Maak naar wens, bv voor een tenger meisje, nog een tweede naad bij de tekens onder de armen. Rijg elastiek in de 
zo ontstane tunnel. Stik eerst één kant van het elastiek vast. Pas het pasdeel en kijk hoever het elastiek nog 
aangetrokken moet worden. Stik tenslotte de andere kant van het elastiek ook vast.                

10. Stik de belegpas en de pas op de naadtoeslag op elkaar vast.                                           

11. Zet de zoomstrook van het voor- en achterpand aan de jurkpanden. Vouw de naden naar beneden en stik ze aan 
de goede kant door.              

12. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en sluit de zijnaden. Stik de zijnaden aan de goede kant door.                            

13. Speld en stik de pas aan de bovenkant van de jurk. Vouw de pas naar boven, vouw de naden naar boven en stik ze 
aan de goede door.                                                         

14. Zoom de overgooier. 

 

KLAAR ! 

 

Veel plezier en succes met Madita! 


