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Ballonjurk MAIKE 

Design: traumschnitt   

   

 jurk met elastiek  

 

Knip alle patroondelen met naadtoeslag 
uit de stof. 

 

Stik de belegzak langs de zakingangen 
met de goede kanten op elkaar aan het 
voorpand. Knip de naden korter, keer 
het beleg naar binnen en stik het smal 
door. 
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Leg het andere zakdeel met de goede 
kanten op elkaar op het zakbeleg en 
stik de ronding op elkaar. Stik de 
zijkanten met een paar steekjes op de 
naadtoeslag van de zijnaden vast. 

 

Stik het bovenvoorpand en het 
ondervoorpand aan het middelste 
voorpand. Vouw en strijk de naden naar 
het middelste stuk en stik ze smal door. 

Stik het achterrokdeel aan het 
achtermiddendeel en stik het op het 
middendeel door.  

 

Stik een normale rits of een blinde rits 
in de middenachternaad van het 
bovenachterpand. Een beschrijving is 
HIER en HIER te vinden. 

 

Stik het achterpand boven aan het 
middenstuk achter.  
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Sluit de schoudernaden. 

 

Stik de afwerkstrook voor de hals met 
de goede kant op de binnenkant van de 
hals. Vouw de uiteinden naar binnen.  

 

Strijk de strook naar buiten om, strijk 
de naadtoeslag van de andere kant naar 
binnen en stik de strook aan de goede 
kant op de hals. 

 

Rimpel de onderste mouwdelen aan de 
bovenkant in. Stik de ondermouwen 
aan de bovenmouwen, strijk de naad 
naar de bovenmouw en stik hem door. 
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Rimpel de onderkant van de mouwen 
in. Stik de afwerkstrook aan de 
binnenkant van de mouw. Strijk de 
strook naar buiten om, strijk de 
naadtoeslag van de andere kant van de 
strook naar binnen en stik de strook 
aan de goede kant van de mouw door.  

 

Zet de mouwen in de armsgaten. Strijk 
de naden in de jurk en stik ze aan de 
goede kant door.  

 

Sluit de mouw- en zijnaden in één keer.      

Zoom de jurk en laat een klein stukje in de 
zoom open voor het elastiek. Rijg elastiek naar 
wens in de zoom en sluit de opening. 
 
Het elastiek kan ook weggelaten worden. Dan 
krijg je een jurk die een beetje gerend is zonder 
balloneffect.  

KLAAR !  

 
 

 

 

 



 

©farbenmixfarbenmixfarbenmixfarbenmix  Sabine Pollehn                     Seite 5 von 5                             MAIKE 

jurk met zoomstrook  

 

Aan de zoom kan ook een zoomstrook 
aangezet worden:  

Stik de korte kanten van de zoomstrook op 
elkaar. Strijk de strook in de lengte 
dubbel.  

 

Rimpel de onderkant van de jurk in tot de 
breedte van de zoomstrook en speld hem 
vast. 

 

Stik de zoomstrook vast en vouw hem 
naar beneden. 

 

Strijk de naadtoeslag naar beneden en stik 
hem op de goede kant van de zoomstrook 
door.  

   

KLAAR !  

 


