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Jurk met ronde pas ODA 

Design: Sabine Lorenz  

 

Knip alle patroondelen met naadtoeslag 

uit de stof, BEHALVE de armsgaten.  

Gebruik kant en klaar biaisband of een 
schuingeknipte strook om de armsgaten 
af te werken. 

De jurk is gemakkelijk te maken, maar 
voor een perfekte pasvorm moet wel 
nauwkeurig gewerkt worden. Hiervoor 

heb je een strijkbout nodig.  :-)  

 

De jurk kan tussen de tekens in ook 
gerimpeld worden ipv dat er plooien in 
worden gestikt. Hoe je moet rimpelen 
kun je HIER vinden. 

De plooien in het voorpand kunnen naar 
wens lang of kort ingestikt worden. Hoe 
langer de plooien hoe smaller de jurk 
wordt.  

Geef aan de binnenkant van de stof de 
bpvenste en onderste punt van de plooi 
aan met een verdwijnstift of met krijt. 

Teken een rechte lijn tussen deze 
punten.  
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Vouw de stof langs deze lijnen en strijk 

de plooi plat.     

 

Stik iedere plooi aan de verkeerde kant 
van de stof. Het is gemakkelijker om de 

plooi recht te stikken als je het voetje 
van de naaimachine langs de rand van 

de plooi laat lopen. 

Zo zijn de plooien mooi regelmatig te 
stikken. 

Strijk de plooien aan de binnenkant van 
de stof mooi plat en stik ze daarna met 

een rechte of met een mooie siersteek 
aan de goede kant door.  

 

Leg voor- en achterpand met de goede 
kanten op elkaar en stik de zijnaden. 
Strijk ze plat en stik ze aan de goede 

kant door.         
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Stik de schuingeknipte strook met de 

goede kant op de binnenkant van het 
armsgat. Rek de strook tijdens het 

stikken iets uit.  

Vouw het band naar boven, strijk de 
naadtoeslag naar binnen en strijk het 

band dan naar de goede kant van het 
armsgat.  

 

Stik de strook aan de goede kant van 
het armsgat vlak langs de rand vast.   

Werk de hals van voor- en achterpand 
af.  

 

Leg de pasdelen met de goede kanten 
op elkaar en stik ze rondom vast, maar 

laat een stukje van 4cm open om te 
keren.  

Knip de naadtoeslagen korter en de 
hoeken schuin af.   

Bij gebruik van dunne stof is het mooier 

om het beleg met vlieseline te 
verstevigen.  
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Keer de passen en strijk ze plat. 

 

Geef met spelden aan waar het midden 

van de pas is. Geef ook de tekens van 

het patroon aan met spelden op de pas. 
Leg nu de jurkdelen onder de pas en 

speld ze vast. Let op de aangegeven 
tekens. 

 

Stik de pas rondom met een siersteek 

door, stik daarbij de jurkdelen vast en 
sluit gelijk de keeropeningen van de pas. 

Zet de knopen aan en maak 
knoopsgaten. Blijf hierbij minstens 1cm 
van de rand van de pas vandaan.  
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Zoom de jurk.  

 

KLAAR! 

 


