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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. 

Deze mouwloze jurk heeft geen enkele sluiting! Hij kan op verschillende manieren gemaakt wor-
den. 
  
Hij ziet er pittig uit in verkorte versie over een broek en de lange versie is leuk met maillot of leg-
ging. De buitenste ronde boogpatroondelen zijn er in twee soorten, één voor een smalle jurk en 
één voor een wijde jurk.                    
 
Afhankelijk van de tijd van het jaar kan deze jurk over een blouse, shirt, kolletje of zonder iets e-
ronder gedragen worden. 
 
De stofkeuze bepaalt de look. Het is een prachtige chique jurk als gekozen wordt voor changerende 
stoffen, kleine bloemetjes geven de jurk een landelijk karakter, grote patronen lijken eerder stoer, 
maar natuurlijk kunnen verschillende stoffen ook met en door elkaar verwerkt worden. 
 
Alle normale katoenen stoffen zijn geschikt, maar ook soepel vallende babyrib of jeans en zeker 
ook satijn!                         
 
Een uitvoerige Nederlandse werkbeschrijving met stap-voor-stap foto’s en veel designvoorbeelden 
zijn te vinden op onze homepage  www.farbenmix.de  
 
Begin met het opnemen van de maat. Let vooral op wijdte en lengte.                
 
Benodigdheden 
 

Materiaal/maten  86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 

bovenwijdte    75 cm 77 cm 79 cm 83 cm 87 cm 95 cm 

schouderbreedte 7,2 cm 7,6 cm 8,0 cm 8,6 cm 9,2 cm 10,0 cm 

lengte voor, lang 62,5 cm 69 cm 75,5 cm 84,5 cm 93,5 cm 104,5 cm 

lengte voor, kort 52,5 cm 59 cm 65,5 cm 74,5 cm 83,5 cm 94,5 cm 

stof, lange versie  

(140 cm breed)  
85 cm 95 cm 105 cm 120 cm 135 cm 160 cm 

stof, korte versie  

(140 cm breed) 
65 cm 75 cm 85 cm 100 cm 115 cm 140 cm 

elastiek voor het  

armsgat   (2 x) 

 

36 cm 38 cm 40 cm 43 cm 46 cm 49 cm 

elastiek voor de hals      

(2 x) 
22 cm 24 cm 26 cm 28 cm 30 cm 32 cm 

elastiek voor de taille 

voor(2 x)  
16 cm 16,5 cm 17 cm 18 cm 19 cm 21 cm 

elastiek voor de taille 

achter (totaal)  
28 cm 29 cm 30 cm 32 cm 34 cm 38 cm 

fournituren elastiek  0,7 cm breed 
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Knippen     
Knip de delen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting.                      
Kies voor de jurk die op een broek komt de korte versie van het voor- en achterpand en de zijpan-
den. Voor een gewone jurk de lange versie kiezen. Ook kan er nog gekozen worden tussen een smal 
zijpand en een wijdvallend zijpand. Met het smalle inzetstuk aan de zijkant valt de jurk recht, met de 
wijduitlopende zijpanden wordt de jurk bij de zoom veel wijder.                    
 
 
Kniplijst         
Jurk met smal zijpand                 

 1 -  voorpas   4 x 
 2 - voorpand    2 x 
 3 - achterpas  4 x 
 4 - achterpand            1 x aan de stofvouw 
 5 - zijpand    2 x aan de stofvouw 
 6 - beleg voor de tunnel voor 2 x 
 7 - beleg voor de tunnel achter 1 x aan de stofvouw 
 
Jurk met wijduitlopend zijpand     

 1 -  voorpas   4 x 
 2 - voorpand    2 x 
 3 - achterpas  4 x 
 4 - achterpand        1 x aan de stofvouw 
 8 - zijpand wijd    2 x aan de stofvouw 
 6 - beleg voor de tunnel voor 2 x 
 7 - beleg voor de tunnel achter 1 x aan de stofvouw 
 
 
werkwijze 

1. Werk alle delen af.            

2. Sluit de schoudernaden van voor- en achterpas  g.k.o.e.. Stik ook de schoudernaden van voor- 
en achterpasbeleg.                                     
Speld de beleggen g.k.o.e. op de voor- en achterpassen en stik de armsgaten en de hals. Knip 
de naden korter en keer de delen naar de goede kant.                                                                            

3. Stik de armsgat- en halsrand in een afstand van 1 cm vanaf de kant door.           
Knip elastiek volgens de lijst van benodigdheden en rijg de stukken in de tunnels van armsgat 
en hals. Zet de uiteinden heel GOED vast op de naadtoeslagen.         

4. Zet de onder- en zijkanten van de passen en belegpassen bij de naadtoeslagen op elkaar vast.            
. 

5. Sluit de middenachternaad g.k.o.e. Vouw de naad naar één kant en stik hem aan de goede 
kant door. Verstevig de bovenkant van de middenachternaad, daar waar spanning van het e-
lastiek op staat, met een trensje.    

6. Speld het beleg voor de tunnel met de verkeerde kanten op elkaar op de bovenkant van het 
voorpand. Stik ze op de naadtoeslag op elkaar. Doe hetzelfde met het beleg voor de tunnel 
achter op het achterpand verkeerde kanten op elkaar.                           

7. Stik de voorpassen g.k.o.e. op de voorpanden. Begin daarmee bij de zijnaden, want aan het 
einde van deze naad moet een stukje van het voorpand uit steken.                                                     

8. Stik de achterpas g.k.o.e. aan het achterpand.                     
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9. Strijk de naden in de passen en stik ze aan de goede kant door. Strijk de uitstekende stukjes 
voorpand-naad horizontaal naar beneden. 

10. Stik nu nog een keer in een afstand van 1 cm vanaf de pas-naad zodat er weer een tunnel voor 
het elastiek ontstaat. Knip de stukken elastiek weer precies zoals aangegeven af en rijg ze in 
de tunnels. Stik de uiteinden GOED vast op de naadtoeslagen. 

11. Leg de voorpanden g.k.o.e. en stik de middenvoornaad. Vouw de naad naar één kant en stik 
hem aan de goede kant door. Verstevig de middenvoornaad daar waar de spanning van het e-
lastiek op staat met een kruis van zigzagsteken.                 
Bij chique jurken volstaat ook een trensje dat naderhand met bv een strikje bedekt kan wor-
den.                  

12. Sluit de zijnaden g.k.o.e. Vouw de zijnaden naar het voorpand en stik ze smal aan de goede 
kant door.                   

13. Speld de inzetbogen met hun bovenste midden g.k.o.e. op de zijnaden en stik van hier uit naar 
twee kanten. Vouw en strijk de naden naar het voor- en achterpand en stik ze aan de goede 
kant smal door.                       

14. Zoom de jurk.    

 
Klaar ! 
 
Veel plezier en succes met Kristin! 


