
 

UNIQUE, Design: COLLIE-COLLIE.COM              farbenmix.de 
 
 

Seite 1 von 5 ©2013 * farbenmix GbR Pollehn & Pollehn 

 

Feestjurk van Collie-collie.com 

Deze jurk kan op twee manieren gemaakt worden: 

- als eenvoudig zomerjurkje tot op de knie, lekker wijd - ieder meisje wil er meteen mee 

draaien en dansen.                         

- als feestjurk voor bruidsmeisjes, voor communie of gewoon voor ieder feest. Hij heeft 
een ballon-onderrok waardoor hij mooi wijd uitstaat.                     

Beide jurken worden met ruches versierd, maar natuurlijk kunnen die naar wens ook 

weggelaten worden. De jurk sluit op de rug met een blinde rits, waardoor de jurk nog chiquer 

wordt.                         

In de zijnaden kunnen riemlusjes worden vastgezet waardoor een mooi sierbandje of fijn 
riempje geregen kan worden.                                                               

Deze jurk hoort mooi sluitend om het lijfje te zitten en loopt naar onderen wijd uit.  

Voor het maken van deze jurk is wel een beetje naai-ervaring nodig.  

De beschrijving van de zomerjurk is ook de basis voor het maken van de feestjurk. Tijdens het 

naaien, kan nog gekozen worden voor een uitgebreidere versie. Voor de feestjurk wordt dan 
nog een ballonrok geknipt en dan volgens de beschrijving verder gewerkt.                                                                        

Gebruik voor de feestjurk dunne soepele lichte (niet zware) stoffen van katoen. Omdat er erg 

veel stof in de feestjurk wordt verwerkt, is het heel belangrijk de juiste stoffen te kiezen, 
anders wordt de jurk te zwaar.   

Voor de zomerjurk kunnen poplins, katoentjes of ook dunne soepele spijkerstof gebruikt 
worden.                   

Stevige kinderen 

Deze jurk valt bij de bovenwijdte relatief smal. Neem beslist eerst de bovenwijdte van het kind 

op en vergelijk dat met de tabel. 

 

Het pasje moet voor stevige meisjes middenvoor 2 cm van de stofvouw worden af gelegd, zo 

wordt het voorpand 4 cm breder. Bij het achterpand middenachter 2 cm extra aanknippen. 

Dan is de pas rondom 8 cm wijder. Ook is het beter om de pas rondom ca 2 cm te verlengen 

onder het armsgat.                       

 

Voor de zekerheid is het geen overbodige luxe om van een restje stof een proefpasje te maken 

van één laag stof. Als deze mooi zit, kan de pas van de uiteindelijke stof gemaakt worden.  

 

De extra wijdte die in de pas is gestopt, moet ook in de rokbanen worden verwerkt: de 

achterste rokbanen van bovenste-, ballon- en voeringrok) middenachter 2 cm verbreden, de 

voorste rokbanen middenvoor ook 2 cm verbreden (de voeringrok aan de stofvouw 2 cm 

verbreden). Ook de tailledelen middenvoor 2 cm van de stofvouw leggen (samen 4 cm) en 

middenachter de delen 2 cm verbreden. Zo past de rok en de taillestrook precies aan het 

verbrede pasje.                                         

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!  

 

 

 

http://www.farbenmix.de/
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Benodigdheden/ maattabel 

De maten in de tabel zijn de maten van het gemaakte kledingstuk. 

 

 

Knippen     

De gewenste patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof knippen. Let op de 

draadrichting. Neem de patroontekens over op de stof. De riemlusjes (patroondeel 11) zonder 

naadtoeslag knippen.                           

De jurk bestaat uit één of uit drie lagen stof (bovenste jurk, of bovenste jurk met ballonrok en 

voering)     

Voor een jurk met enkele rok wordt de pas gevoerd met het middenstuk voor en achter is van 

enkele stof. Naar wens ook de ruche en de riemlusjes knippen.                                                                                                                                                                                                                                            

Voor een gevoerde jurk ook de ballonrok en voeringrok knippen, de pas en het middenstuk van 

buitenste stof en van voeringstof.                             

Naar wens kan tussen ballonrok (patroondeel 6) en voeringrok (patroondelen 7 en 8) een 

ballonrokruche worden meegestikt (patroondeel 9).                

Het is het mooiste als alle naden opgestreken worden, dan vallen ze niet zo op. Versier de jurk 

met bandjes naar wens.                      . 

 

 

Kniplijst        

Versie 1 – jurk met ballonrok gevoerd     

 1 -  voorpas         2 x aan de stofvouw 

 2 - achterpas boven 4 x 

 3 - middenstuk achter 2 x  

 4 - middenstuk voor     1 x aan de stofvouw 

 5 - bovenste rok                                        4 x  

   6 -  ballonrok 4 x 

 7 - voeringrok voor  1 x aan de stofvouw 

 8 - voeringrok achter 2 x  

 9 - ruche buitenste rok  4 x aan de stofvouw 

 10 - riemlusjes ** 2 x 

ruche ballonrok: 2 x volgens tabel 

   98/104: 117 cm x 14 cm 

  110/116: 129 cm x 14 cm 

  122/128: 141 cm x 15 cm  

  134/140: 158 cm x 15 cm 

 

Materiaal/maten  98/104 110/116 122/128 134/140 

ju
r
k

  

bovenwijdte 62 cm 64 cm 68 cm 72 cm 

schouderbreedte 3,0 cm 3,1 cm 3,2 cm 3,3 cm 

lengte bovenste jurk zonder ruches  62 cm 68 cm 75 cm 84 cm 

bovenste jurk met ruches 

stof (140 cm breed) 
130 cm 140 cm 150 cm 160 cm 

ballonrok  

stof (140 cm breed) 
170 cm 180 cm 190 cm 235 cm 

voeringrok 

stof (140 cm breed) 
50 cm 55 cm 60 cm 100 cm 

(blinde) rits                   20 cm 

fournituren         sierbandjes naar wens 
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Versie  2 – jurk ongevoerd    

 1 -  voorpas 2 x aan de stofvouw 

 2 - achterpas 4 x 

 3 - middenstuk achter 2 x 

 4 - middenstuk voor       1 x aan de stofvouw 

 5 - bovenste rok 4 x 

 9 -  ruche bovenste rok                     4 x aan de stofvouw 

 10 - riemlusjes ** 2 x 

 

**de riemlusjes zijn inclusief naadtoeslag      

 

Werkwijze 

 

Jurk ZONDER ballonrok 

1. werk alle patroondelen af met een zigzagsteekje of met de lockmachine. 

2. Leg de voorpasdelen en achterpas met de goede kanten op elkaar en sluit de 

schoudernaden. Strijk de naden open. Doe hetzelfde met de voeringpasdelen.                                                                                

3. Leg pas en voeringpas met de goede kanten op elkaar en speld de schoudernaden 

nauwkeurig op elkaar.             

Speld de hals en de armsgaten op elkaar en stik ze dicht. Knip de naadtoeslag korter en 

geef in de rondingen inknipjes in de naadtoeslag, zodat er na het keren geen plooitjes 

komen. Keer de pas naar de goede kant en strijk hem in model.               

4. Leg voor- en achterpas weer met de goede kanten op elkaar en sluit de zijnaden. Strijk de 

naden open.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

5. Rokpanden: rokpanden met de goede kanten op elkaar leggen en de middenvoornaad 

sluiten. Strijk de naad open. Leg het middenstuk voor met de goede kanten op elkaar op 

de naadtoeslag van de voorrok en sluit die naad. Knip bij de middelste punt van het 

middenstuk een kleine driehoek uit de naadtoeslag om een vouw te voorkomen. Vouw het 

middenstuk naar boven, strijk de naad open. Doe hetzelfde met de achterrokdelen en het 

achter-middenstuk (alleen vervalt hier het driehoek-inknipje). Leg de achterrokdelen met 

de g.k.o.e. op de voorrokdelen en sluit de zijnaden. Strijk alle naden open. De 

middenachternaad blijft nog even open. Die wordt pas bij het inzetten van de rits 

gesloten.                                                                                                                                             

6. Riemlusjes: naar wens kunnen riemlusjes voor een riempje op de zijnaden worden vast 

gestikt. Vouw de zijdelingse naadtoeslagen van de riemlusstrook naar het midden en 

strijk ze plat. Speld de riemlusjes op beide zijnaden. De onderkant ligt 1 cm op de zijnaad 

van het middenstuk ( net boven de dwarsnaad) en de rest van de lus ligt op de zijnaad 

van de rok (net onder de dwarsnaad).                                                          

Stik de riemlus op de dwarsnaad van middenstuk en rok vast en vouw hem naar boven. 

De bovenkant van riemlus op de bovenkant van het middenstuk op de naadtoeslag vast 

naaien. Doe hetzelfde met de tweede riemlus. 

7. Speld de pas alleen met de bovenste stof aan de bovenste rok, de goede kanten op 

elkaar. Vouw de voeringpas weg, middenachter moet vrij blijven voor de rits.                         

Let erop, dat de zijnaden van pas en rok op elkaar aansluiten, dat gaat gemakkelijk met 

een speld door beide naden.                                            

Stik de pas aan de rok vast.      

8. Jurk met blinde ritssluiting:           

Tip: bij blinde ritsen zitten de tandjes aan de „verkeerde“ kant en zijn een beetje 

opgerold, maar ze kunnen met de vingers uitgebogen worden.                                                                                                                                                                                  

Leg de rits met de runner naar beneden en de tandjes naar boven op de goede kant van 

de stof. De dikkere afsluittandjes moeten net onder de bovenrand beginnen (denk aan de 

naadtoeslag). Let op de bredere naadtoeslag van 1,5cm middenachter. Voor beginnende 

naaisters is het handig om bij de dikke afsluittandjes te beginnen en de rits smal langs de 

buitenrand van de stof vast te stikken. Gevorderden kunnen deze stap overslaan.                                                                                                                        
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Klik het voetje voor blinde ritsen aan de naaimachine.                                  

Begin weer bij de dikkere afsluittandjes en stik de rits vast. Duw daarbij de tandjes een 

beetje naar de kant en laat ze in de linker richel van het voetje doorlopen, zodat de naald 

vlak naast de tandjes insteken kan. Naai tot kort voor de runner aan het einde. 

Speld de linker ritshelft daarna aan de linker stofkant.                     

Tip: probeer op de rits goed zit door het even te sluiten en weer te openen.           

Stik de rits weer net als boven met twee naden vast. De tandjes lopen dit keer in de 

rechter richel van het ritsvoetje mee.                                                                                                                                    

Sluit de rits en speld beide stofhelften op elkaar.                                  

Klik het normale ritsvoetje aan de machine. De naald rechts zetten. Begin bij de zoom en 

stik 1,5 cm vanaf de stofkant naar boven tot een paar millimeter naast de ritsnaad. Vouw 

daarbij het losse ritsband iets weg. Hecht de draad goed af. Strijk de stof aan de goede 

kant.                                                                                   

 

Jurk met normale ritssluiting:        

Tip:  over ritsen van kunststof kan zonder problemen heen genaaid worden. Na het 

stikken kan de rits worden afgeknipt, indien nodig.   

Leg de achterrokdelen met de goede kanten op elkaar en geef op de stof aan waar de rits 

eindigt.  

Stik de middenachternaad vanaf de pas tot aan het teken voor het einde van de rits met 

de grootstmogelijke steeklengte. Stel de machine daarna weer in op normaal, hecht de 

draad goed af en stik normaal verder tot aan de zoom.  

Speld of plak de rits met de tandjes naar beneden op de achterkant van de 

middenachternaad. Begin met de rits vlak onder het begin van de belegnaad. Vouw de 

uitstekende ritsbandjes naar de kant. Dubbelzijdig plakband zoals Stylefix is daarbij zeer 

behulpzaam.  Klik het ritsvoetje aan de machine en stel de naald in de juiste positie. 

Begin aan de bovenkant en stik de rits van boven naar beneden links en recht vast. Stik 

aan de onderkant een stevige dwarsnaad.                                                                    

Torn de naad boven de rits voorzichtig los.  Strijk de naad open.  

9. Vouw de naadtoeslag van de voeringpas middenachter naar binnen en speld hem aan de 

rits, zo dicht mogelijk bij de tandjes.            

10. Schuif de dubbele pas over de bovenste rok. De losse onderkant van de voering van het 

middenstuk op de naadtoeslag van de bovenste rok spelden, voor en achter de rits aan 

beide kanten 5cm open laten en de rits open doen. Stik de gespelde delen  op de 

naadtoeslag op elkaar.        

11. Haal de pas weer uit de bovenste rok. De nog niet vastgenaaide naadtoeslag van de 

voeringpas met de hand vast naaien en de gespelde voering middenachter op de rits vast 

naaien.                                 

12. Zoom de jurk.                                    

13. Ruche op de rok naaien (naar wens):                                                                               

Werk de ruchestrook aan boven- en onderkant af. (als dat nog niet gedaan is).                                             

Sluit de ruche tot een ring, let op dat hij rondom niet gedraaid zit. Strijk de naad open.                                                                                                         

14. Rimpel de ruche in het midden tot op de wijdte van de onderkant jurk. Speld hem ca. 2 

cm boven de zoom op de jurk, verdeel de plooitjes en stik hem vast. 

Tip: om de ruche mooi gelijkmatig te verdelen over de hele zoom, kan de ruche in vier 

gelijke delen worden gedeeld met spelden en de zoom net zo. Speld de speldenpunten op 

elkaar en verdeel de plooitjes verder.    

15. Haal de rimpeldraden weg en stik naar wens een siernaadje midden over de ruchestrook. 

 

De bovenste jurk is nu klaar! 
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Jurk MET ballonrok 

1. Maak de jurk zoals beschreven van punt 1 t/m 9 en van punt 12 t/m 15. Bij punt 9 speld 

je niet de onderste 2 tot 3 cm vast aan de rits, maar laat ze open.                                                

2. Sluit de zijnaden van de voeringrok en strijk de naden open.                                                                                                     

3. Sluit de middenvoornaad van de ballonrok. Sluit de zijnaden eveneens. Alle naden open 

strijken.                                                                                                                                                                             

4. Vouw de middenachterranden van de voeringrok goede kanten op elkaar. Leg de 

voeringrok dicht naast de rits van de bovenste jurk en meet waar de rits eindigt. Zet 2 cm 

voor het ritseinde een speld.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

5. Sluit de middenachternaad van de voeringrok van de zoom tot aan de speld. Strijk de 

naad open.              

6. Doe hetzelfde met de middenachternaad van de ballonrok.     

7. Schuif de voeringrok met de goede kanten op elkaar over de ballonrokken. Speld het split 

van beide rokken met de goede kanten op elkaar en stik ze tot aan de gesloten 

middenachternaad dicht. Hecht de draad goed af.                                       

8. Doe de voeringrok in de ballonrok en strijk het split netjes plat. Voeringrok en ballonrok 

liggen nu met de verkeerde kanten op elkaar.      

9. Ballonrok-ruche (naar wens) naaien: 

Werk de ruchestrook voor de ballonrok aan de bovenkant af (als dat nog niet is gebeurd).                                             

Sluit de ruchestrook tot een ring, let daarbij op dat hij niet gedraaid zit. Strijk de naad 

open.                                                                                                     

10. Maak een (rol)zoompje in de onderkant van de ruche.                                                        

11. Speld de bovenkant van de ruche goede kanten op elkaar glad op de onderkant van de 

ballonrok en stik hem op de naadtoeslag vast. De zijnaden moeten op elkaar vallen.                                                

12. Trek ballonrok en voeringrok uit elkaar, de binnenkant ligt buiten en de rokdelen zijn enkel 

door het split boven met elkaar verbonden.                      

13. Rimpel de onderkant van de ballonrok met de ruchestrook samen tot de wijdte van de 

voeringrok. Stik deze met de goede kanten op elkaar, de ruche ligt dan tussen beide 

rokken in.                   

Tip: om de ruche mooi gelijkmatig te verdelen over de hele zoom, kan de ruche in vier 

gelijke delen worden gedeeld met spelden en de zoom net zo. Speld de speldenpunten op 

elkaar en verdeel de plooitjes verder.                                                                                                                                                                                                                

14. Keer de rokken weer zo, dat de verkeerde kanten op elkaar liggen, de ballonrok buiten. 

Speld de bovenkanten van beide rokken op elkaar en stik ze vast, de zijnaden vallen op 

elkaar.                                                                                           

15. Schuif de ballonrok over de buitenste jurk, de goede kant van de voeringrok lig op de 

goede kant van de bovenste jurk. Vouw het pasje naar beneden.                                                                 

16. De onderkant van de voeringpas met de goede kanten op elkaar aan de bovenkant van 

de ballonrok spelden, de zijnaden van rok en pas vallen op elkaar. De losse naadtoeslag 

van de pasvoering wordt aan beide kanten op de splitkanten van de ballonrok gespeld. 

Stik dit vast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

17. Keer de jurk, daarvoor de ballonrok naar boven over de jurk heen trekken en dan IN de 

bovenste jurk stoppen. Dan de HELE jurk nog een keer binnenste buiten keren.  

18. Naai met de hand de vastgespelde voeringranden van de pas middenachter aan de rits en 

ook 1 cm van de ballonvoeringrok. De rest van de naad van de ballonvoeringrok blijft open 

en wordt niet aan de rits vast genaaid. Keer de jurk naar de goede kant.       

19. Rijg een smal riempje van sierband, fluweelband of een sjaaltje door de riemlusjes.        

KLAAR!                            Veel plezier en succes bij het maken van Unique! 


