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 „La Playa“ is Spaans en betekent  „strand“. 
 
Precies zo is het zomerse jurkje ook bedoeld, perfect voor een dagje naar de zee of naar het 
zwembad. Het patroon kan ook gebruikt worden voor een bovenstukje van een bikini! Maar 
ook als neckholdertop, zwierjurkje met gekruiste schouderbanden of als twinset van een jurk 
met bijpassende bolero. La Playa is voor iedere zomerdag ideaal!  
La Playa valt heel smal en loopt naar de zoom toe wijder uit in een mooie A-lijn. Kies tussen 
drie lengtes: top, tuniekje of jurk. De jurk kan ook helemaal van dubbele stof worden 
gemaakt. De onderste laag langer dan het bovenste rokdeel geeft een chique effect en 
maakt de jurk heel feestelijk!  
Naar wens kunnen de schouderbanden in de nek geknoopt worden of kruiselings in de rug 
vastgemaakt worden. Helemaal compleet is de jurk met de bijpassende bolero voor als op 
een hete zomerdag de zon ondergaat. Het vestje is snel aangetrokken en houdt lekker warm.  
De hals van de bolero is perfect afgestemd op de halslijn van de jurk. De mouwen lopen wijd 
uit net als de A-vorm van de jurk: een super team!            
 
Materiaal: 
La Playa kan van rekbare stof zoals stretchtricot gemaakt worden. Bijzonder mooi valt ook 
een viscosetricot voor bijvoorbeeld de wat grotere meisjes. Voor een badpakbovenkant is 
speciale badpakkenstof aan te raden. Voor de bolero kunnen eigenlijk alle rekbare stoffen 
gekozen worden zoals : tricot, zomersweat, badstoftricot of gebreide stof.  
 
Knippen:   
knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. Knip naar wens een zoomtoeslag aan van 
minstens 2 cm.                  
 
Patroondelen:      
jurk: 
pas voor: 2 x aan de stofvouw              
rokdeel voor: 1 x aan de stofvouw     
rokdeel achter: 1 x aan de stofvouw 
achterpand beleg: 1 x aan de stofvouw 
 
Bolero:  
voorpand:  2 x 
achterpand:1 x aan de stofvouw 
mouw: 2 x van de stofvouw 
halsrandtunnelstrook :1 x aan de stofvouw                
 
La Playa - beschrijving 
 
Beschrijving: 
gebruik de lockmachine of een rekbare steek op de naaimachine. 
 
Leg een voorpasdeel langs de figuurnaad dubbel en stik de figuurnaad in de pas. Doe 
hetzelfde met de andere drie figuurnaadjes in beide pasdelen. Strijk de naad aan de 
binnenkant plat naar het midden.  
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Leg beide voorpasdelen met de goede kanten op elkaar. Speld ze rondom op elkaar en stik 
de bovenkanten dicht, de zijkanten blijven open!                                                                                                                                                                                                                                                    
De „V“ uitsparing middenvoor een met een extra naad verstevigen. Knip dan precies in de 
„V“ een klein driehoekje uit de naadtoeslag precies TOT de naad. Dit is nodig om de “V” na 
het keren netjes uit te kunnen duwen.  
Keer de pas, duw hem goed uit en strijk hem met stoom netjes in model. Nog NIET 
doorstikken!  Speld en stik het voorste rokdeel aan het voorste pasdeel. De midden-voors 
vallen precies op elkaar! Speld het voorpasbeleg eerst weg zodat het niet per ongeluk mee 
gestikt wordt.                                    
Leg achterpandbeleg en achterpand g.k.o.e. en stik de bovenkant. Hier kan naar wens ook 
een tunneltje gestikt worden en elastiek ingeregen worden. Of stik een stuk framilonband of 
framilastiek mee aan de bovenkant, dat blijft het jurkje aan de achterkant netjes aansluiten.  
Vouw het beleg van voor- en achterpand omhoog  en leg beide delen zo op elkaar, dat de 
beleggen en de naden precies op elkaar vallen. Speld de delen vast en sluit de zijnaden in 
één keer.                      
Keer de jurk, vouw het achterpandbeleg naar binnen en strijk het mooi plat. Zet het beleg in 
de naden met een paar steekjes vast.  
Nu pas kan de voorpas helemaal doorgestikt worden. Voor een perfecte pasvorm kan een 
tunneltje in het achterpand bovenin genaaid worden. Rijg dun elastiek in deze tunnel en zet 
de uiteinden in de zijnaden vast. Zoom de top, tuniek of jurk.                                           
 
Bolero  
Als de onderkant wordt afgewerkt met een elastische strook of biaisband, of als er een 
rolzoompje in komt, vervalt de naadtoeslag! 
Leg voor- en achterpand op elkaar en sluit de schoudernaden. Stik ze aan de goede kant 
door. Zet de mouwen in de armsgaten. Leg daarna de panden g.k.o.e. en sluit mouw-en 
zijnaden in één keer. Zoom de mouwen en de onderkant of werk deze af met een strook 
tricot of rekbaar biaisband.                    
 
Vouw de strook voor de halstunnel aan de korte kanten ca. 1cm naar binnen en strijk dit 
zoompje plat. Vouw de strook in de lengte dubbel en speld hem iets uitgerekt in de hals, 
g.k.o.e. Vouw e naadtoeslag naar beneden en stik hem aan de goede kant door. Rijg een 
koordje (uitgerekte strook tricot bv.) door de tunnel. Klaar!! 
 
Variaties op het patroon plus FOTOANLEITUNG: farbenmix.de  
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