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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. 

In de zomer enkel of in de winter over een shirt en leggings of gestreepte maillot. Voor kleine en grote meisjes is dit 
een vrolijke, mooie, stoere, bonte of bloemige jurk. Kijk zelf maar welke stijl je leuk vindt! 
 
Net onder de ronde pas wordt de jurk gerimpeld, maar hij kan ook met korte of lange plooien worden ingenomen 
zodat de jurk dan onderin “open springt”. Zo kun je naar wens een smalle of ook een luchtig wijde jurk maken.    
 
Grote opvallende knopen komen op de pas goed tot hun recht, omdat de pas aan de voorkant geknoopt wordt.                      
 
Deze jurk is gemakkelijk te maken, je hebt er alleen wel een strijkbout bij nodig! 
 
Alle zomerkatoentjes zijn geschikt voor dit modelletje. In de herfst is babyrib ook leuk en spijkerstof of velvetstofjes.                   
 
Deze jurk groeit mee, want ook als tuniek staat hij erg leuk!    
 
Er staan twee wijdtematen op het patroon: voor gewone en voor stevige meisjes. 
 
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       74/80 86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 

bovenwijdte normale versie 62 cm 64 cm 66 cm 68 cm 72 cm 76 cm 84 cm 

bovenwijdte ruime versie 72 cm 74 cm 76 cm 78 cm 82 cm 86 cm 94 cm 

schouderbandbreedte 5,4 cm 5,8 cm 6,2 cm 6,6 cm 7,0 cm 7,4 cm 7,8 cm 

lengte voor 48 cm 54,5 cm 61 cm 67,5 cm 76,5 cm 85,5 cm 96,5 cm 

stof  

(140 cm breed)  
60 cm 65 cm 70 cm 80 cm 90 cm 110 cm 150 cm 

fournituren 2 knopen, evt.biaisband, vlieseline                 

 

Knippen     
Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof BEHALVE de armsgaten. Let op de draadrichting. Neem de tekens 
van het patroon over op de stof (de kleine streepjes aan de randen van de patroondelen)                                                             
Knip voor het afwerken van de armsgaten 2 schuine stroken. Deze moeten ca. 3-4 cm breed en 32-45 cm lang zijn 
afhankelijk van de maat. Er kan ook kant en klaar biaisband gebruikt worden.                                                                          
 

Kniplijst        
normale versie  

 1 -  voorpand   1 x aan de stofvouw 
 2 - achterpand 1 x aan de stofvouw 
 3 - pas voor        2 x aan de stofvouw 
 4 - pas achter      2 x aan de stofvouw 
 
wijdere versie  

 5 - voorpand   1 x aan de stofvouw 
 6 - achterpand 1 x aan de stofvouw 
 7 - pas voor        2 x aan de stofvouw 
 8 - pas achter      2 x aan de stofvouw 
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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. 

Werkwijze 

Bij gebruik van dunne stoffen is het aan te raden de voor- en achterpassen tenminste op de plaats waar de knopen en 
knoopsgaten komen met vlieseline te verstevigen.  

Jurk met doorgestikte plooien 
De plooien kunnen net zo ver als gewenst worden doorgestikt. Hoe langer de plooien, hoe smaller de jurk wordt.                  

1. Teken op het voor- en achterpand de onderste en bovenste punt van de te stikken plooi. Teken op de binnenkant 
van de stof een dunne rechte lijn tussen de punten. Gebruik hiervoor krijt of een verdwijnstift.                     

2. Vouw de stof op de lijn dubbel met de goede kanten op elkaar (g.k.o.e.) en strijk de plooi. 

3. Stik de plooien aan de binnenkant volgens de tekens van het patroon.                                                              
Tip: gebruik voor een rechte lijn het naaivoetje, laat deze langs de stofvouw lopen zodat de plooi netjes recht loopt.                                  

4. Strijk de plooien op de verkeerde kant van de stof mooi glad. Stik de plooi aan de goede kant door.                 

5. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en stik de zijnaden. Werk de naden af en stik ze aan de goede kant door.                                              

6. Stik de afwerkstrook met de goede kant op de binnenkant van het armsgat. Rek de strook tijdens het stikken in de 
rondingen iets uit. Strijk de naadtoeslag van de strook naar binnen en vouw hem naar de goede kant. Strijk de 
strook weer en stik hem op de goede kant van het armsgat vast, vlak langs de rand.                                       
Tip: het vaststikken van de schuine strook gaat gemakkelijker met een zigzagsteekje van gemiddelde wijdte en 
lengte. 

7. Werk de hals van voor- en achterpand af.                        

8. Leg de voorpasdelen g.k.o.e. en stik ze rondom op elkaar. Laat aan één korte kant een stukje van ca. 4 cm open 
om te keren. Knip de naden korter en de hoeken schuin weg. Keer de pas en strijk hem plat.                            
Doe hetzelfde met de achterpas.                                          

9. Geef op de voorpas het midden en de pastekens aan met spelden. Speld de voorkant van de jurk met behulp van 
deze spelden onder de voorpas. De pas valt over de naadtoeslag van de bovenkant jurkpand.                                                        
Speld op dezelfde manier het achterpand onder de achterpas. 

10. Stik de pas rondom met een siersteekje of een dubbele naad door. Hiermee worden de jurkdelen gelijk mee 
vastgestikt en de keeropeningen gesloten.    
 
Een andere manier: Speld de voorpasdelen g.k.o.e. en stik de bovenkant, de korte kanten en de onderkant tot aan 
de tekens op elkaar. Knip de naden korter, de hoeken schuin weg en keer de pas. Speld het jurkdeel tussen de 
tekens op de belegpas en stik het vast. Het begin en het eind van het jurkgedeelte valt precies op de tekens. Vouw 
de naadtoeslag van de buitenkant pas naar binnen en speld die op de jurk vast. Stik de pas rondom door en stik 
daarbij de jurk mee.                     
Doe hetzelfde met de achterpas en het achterjurkdeel.                           

11. Maak knoopsgaten op de achterpas ( in een afstand van 1 cm vanaf de korte kant) en zet knopen aan de voorpas 
(zet die ook op 1 cm vanaf de voorrand vast).                                                

12. Zoom de jurk. 

 

Jurk met gerimpelde panden           

1. Rimpel de bovenkant van de jurkdelen tussen de buitenste plooitekens gelijk in tot een wijdte van 2 cm. Stik 
daarvoor 2 naden naast elkaar (de eerste naad op de naadtoeslag en de tweede naad in een afstand van 1 cm 
vanaf de eerste naad) met lage draadspanning en een grote steeklengte. Knoop aan de ene kant de begin- en 
einddraden aan elkaar en aan de andere kant de beide onderdraden aantrekken en de stof gelijkmatig tot de 
gewenste wijdte rimpelen.      

2. Doe hetzelfde met het achterpand en stel daarna de bovenspanning en de steeklengte weer op de normale stand 
in.                                                                             

3. Ga verder als boven vanaf punt 5. 
Haal na het vaststikken van de voor- en achterrokdelen de onderste rimpeldraad weg. 

 

Klaar ! 

Veel plezier en succes met ODA! 


