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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. 

De jurk en de tuniek zijn gemakkelijk te maken en daardoor is dit patroon zeer geschikt voor beginnende na-

aisters. 

 

De aangeknipte mouwtjes geven dit modelletje, dat verder heel eenvoudig is, de nodige pit. 

 

Het jurkje kan met of zonder capuchon gemaakt worden. De naden hoeven niet afgewerkt te worden, deze  kun-

nen ook naar buiten om worden genomen, daardoor krijgt de jurk een trendy en zelfs een sportieve uitstraling 

en is heel snel klaar. 

 

Klasse over shirts of blouse, super bij leggings en smalle spijkerbroeken, maar ook leuk over een bonte maillot 

of driekwartbroek. 

 

Maak het jurkje voor de zomer van tricot, in de herfst van nickyvelours, rekbare badstof of andere rekbare stof.                     

 

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!  

 

Benodigdheden/maattabel  

De maten in de tabel zijn de maten van het kant en klare kledingstuk. 

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

bovenwijdte 60 cm 62 cm 64 cm 68 cm 72 cm 80 cm 

schouderbreed-
te/mouwlengte 

12,8 cm 13,4 cm 14 cm 14,8 cm 15,3 cm 16,1 cm 

lengte vóór, tuniek 40 cm 46 cm 53 cm 62 cm 71 cm 82 cm 

lengte vóór, jurk  45 cm 51 cm 58 cm 67 cm 76 cm 87 cm 

stof  (140 cm breed) 65 cm 70 cm 75 cm 85 cm 95 cm 105 cm 

fournituren boordstof   

 

Knippen     

Knip de gewenste patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting.  
Neem de tekens over op de stof (de kleine streepjes aan de rand van het patroon).        
Als de stof niet rafelt hoeven de randen niet afgewerkt te worden. Als je de randen en zomen onafgewerkt wilt 

laten, knip dan bij de hals en de zoom geen naad aan. 

De zakken zijn van dubbele stof gemaakt. Neem bij gebruik van dikkere stof voor de jurk/tuniek een dunner 

stofje om de zak te voeren. Knip de zak naar wens: 2 x (voor één zak) of 4 x (voor twee zakken). 
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Kniplijst        

 1 -  voorpand   1 x aan de stofvouw 
 2 - achterpand 1 x aan de stofvouw 
 3 - capuchon 2 x 
 4 - zak    2 x (4 x) 
 

 Halsboordje  2,4 cm breed (klaar 1,2 cm breed) 1 x 

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

29,1 cm 29,9 cm 30,7 cm 32,3 cm 33,9 cm 35,2 cm 

 

 mouwboordje 2,4 cm breed (klaar 1,2 cm breed) 2 x 

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

21,8 cm 23,0 cm 24,2 cm 25,4 cm 27,6 cm 29,8 cm 

 

 

Werkwijze 
Stik de jurk met de locker in elkaar of gebruik een rekbare steek van de naaimachine, zoals een smalle zig-
zagsteek met normale lengte. 
 
Jurk met capuchon (zonder zakken) 

1. Werk alle delen af met de locker of met een zigzagsteekje. 

2. Leg voor- en achterpand goede kanten op elkaar (= g.k.o.e.) en sluit de schoudernaden. 

3. Vouw het mouwboordje in de lengte dubbel en stik de open kanten iets uitgerekt aan de armsgaten. Vouw 
de naadtoeslagen in de mouwen en stik ze aan de goede kant met een rekbare steek, zoals bv een driege-
deelde zigzagsteek, door.                                                      

4. Stik de capuchondelen g.k.o.e. Vouw de voorrand naar binnen en stik hem aan de goede kant vast.                                                                

5. Speld de capuchon volgens de tekens in de hals. Stik hem rondom met een rekbare steek vast. Werk de 
einden met een trensje af. Vouw de naad naar beneden en stik hem met een rekbare steek door, bv met een 
driedelige zigzagsteek.                                                                                                          

6. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en stik de zijnaden.                                   

7. Vouw de zijnaden in de mouwen naar één kant en stik ze met een kleine driehoek plat.             

8. Vouw de zoom naar binnen en stik hem met een rekbare steek, zoals een driedelige zigzagsteek vast. 

 
 

Tuniek met halsboordje en zak    

1. Volg de beschrijving onder punt 1 t/m 3. 

2. Stik de korte kanten van het halsboordjes g.k.o.e.                         

3. Vouw het halsboordje in de lengte dubbel en speld hem gelijkmatig uitgerekt in de hals.                                   
Om het gelijkmatig verdelen makkelijker te maken kan het halsboordje in vier gelijke delen worden gedeeld 
met        4 spelden. Zet twee spelden in de hals vast op middenvoor en middenachter. Verdeel de andere 
twee spelden daar tussenin en speld het boordje verder gelijkmatig in de hals. Stik het boordje met een rek-
bare steek vast. Vouw de naad naar beneden en stik hem aan de goede kant met een rekbare steek, bv een 
driedelige zigzagsteek, door.               

4. Speld de zakdelen g.k.o.e. Stik ze rondom vast maar laat aan de bovenkant een stukje open om te keren. 
Knip de naden korter en de hoeken schuin weg. Keer de zakken naar de goede kant, stik de bovenkant door 
en sluit daarbij de keeropening.                                                                         

5. Speld de zakken volgens de tekens op het voorpand. Stik ze smal langs de kant vast en verstevig de zakin-
gangen met trensjes. 
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6. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en sluit de zijnaden.                        

7. Vouw de zijnaden in de mouwen naar één kant en stik ze met een kleine driehoek plat.             

8. Vouw de zoom naar binnen en stik hem met een rekbare steek zoals een driedelige zigzagsteek vast. 

 
Tuniek met onafgewerkte naden        

1. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en sluit de rechter schoudernaad.                

2. Werk de hals met een locknaad af.                     

3. Sluit de linker schoudernaad g.k.o.e.            

4. Werk de armsgaten met een locknaad af.                  

5. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en sluit de rechter zijnaad.                      
Werk de zoom af en sluit de linker zijnaad g.k.o.e.                       
Werk de uiteinden van de locknaad af door de draden in de naad te rijgen.    

6. Speld de zakdelen g.k.o.e. Stik ze rondom vast maar laat aan de bovenkant een stukje open om te keren. 
Knip de naden korter en de hoeken schuin weg. Keer de zakken naar de goede kant, stik de bovenkant door 
en sluit daarbij de keeropening. 

7. Speld de zakken volgens de tekens op het voorpand. Stik ze vlak langs de rand vast en verstevig de zakin-
gangen met trensjes. 

 

Klaar ! 

 

Veel plezier en succes met AMELIE ! 


