
Nancy Langdon presents ...   

Bloemenjurk ENCINITAS 

 

 

 

Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit 
de stof. De hals kan zonder naadtoeslag 

worden geknipt, omdat hij later toch met 
een schuingeknipte strook wordt 
afgewerkt. 

 

 

 

Leg het zakbeleg met de goede kanten op 

elkaar langs de zakingangen van de voor-
zijpanden. Stik de zakingang, knip de 

naadtoeslag korter, vouw de zak naar 
binnen en stik de zakingang aan de goede 
kant smal door. 
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Leg het zijdeel met zak met de verkeerde 

kanten op elkaar op het zakbeleg en stik de 
ronding op elkaar. Knip de naadtoeslag 
korter, keer de zak naar de goede kant en 

stik de ronding nog een keertje 
voetjebreed door. Stik de zak met een paar 

steekjes op de naadtoeslag boven en aan 
de zijkant van het voorpand (groene lijn). 

 

Bovenste rok: 
stik een kort rokpand tussen de beide 

rokdelen met de zakken, de zakken vallen 
naar de zijkant. Begin met stikken aan de 

bovenkant. Vouw de naadtoeslag naar de 
korte rokdelen en stik ze aan de goede 
kant door.  

 
Stik verder om en om een lang en een kort 

rokpand aan elkaar tot 6 banen. Stik de 
laatste baan aan de eerste en de bovenrok 
is klaar. 

 

Stik op dezelfde manier drie korte en drie 

lange banen om en om voor de onderrok 
aan elkaar. 

 

Schuif de bovenste rok over de onderste 

rok, de goede kanten boven. De 
bovenkanten liggen op elkaar. De 
rokpanden met de lange boog liggen op de 

rokpanden met de inham. De naden vallen 
op elkaar. 

Stik de bovenkanten op elkaar en nog een 

keertje in een afstand van 3cm vanaf de 
bovenkant zodat er een tunnel onstaat voor 

het elastiek. Laat aan de onderkant een 
stukje open om het elastiek in te rijgen. 
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Variatie met gesloten mouwnaden 

 

Sluit de raglannaden van de pas. Naar 

wens kan er in één naad een stukje van 6 
cm aan de bovenkant open blijven. 

 

Strijk de naadtoeslagen in het split open en 
stik deze in het split door. Verstevig het 
uiteinde van het split met een trensje. 

Sluit de mouw- en zijnaden in één keer. 

 

Stik een schuingeknipte strook (of 
biaisband) langs de hals, goede kanten op 

elkaar. Vouw de strook aan het begin en 
het einde ca 1cm naar binnen. 

 

Vouw de naadtoeslag naar binnen, vouw 
het band naar binnen en strijk het zo in 

model dat het een soort halsbeleg vormt. 
Stik de strook vlak langs de rand en nog 

een keer in belegbreedte door. Zo ontstaat 
er een tunnel voor het elastiek. 
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Rijg elastiek in de tunnel, pas de pas even 
aan bij het kind en trek het elastiek op de 

juiste wijdte aan. Stik het elastiek ca1 cm 
voor het einde goed vast. Er blijft een klein 
stukje tunnel open, schuif daar een lusje in 

voor een knoop en stik deze goed vast 
(rode lijn). 

 

Variatie pas met mouwsplitten 

Deze variatie met open mouwen is pas echt leuk vanaf maat 122/128 . 

 

Speld voor- en achterpas met de goede 

kanten op elkaar. Sluit de zijnaden. 

 

Werk de armsgaten af en rek daarbij de 

naadtoeslag een beetje uit. Vouw 
de naadtoeslag naar binnen, strijk hem en 
stik hem vast. 
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Sluit de zijnaden van de mouwtjes. Werk 
de armsgaten ook uitgerekt af en vouw de 
naadtoeslag naar binnen. Stik hem vast. 

 

Leg de mouwtjes bij de hoeken ca. 1 cm 
overlappend over het voor- en 

achterpasdeel. Zet de delen met een paar 
steekjes op de naadtoeslag vast. Laat één 
naad open. 

 

Werk de hals  rondom met een 
schuingeknipte strook af. Begin bij de ene 
open raglannaad met het vaststikken van 

het band en laat een stuk van 25 cm eerste 
los hangen. 
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Stik het band met een zigzagsteekje op de 
hals vast, zodat er een tunnel voor het 
smalle elastiek open blijft. Laat aan de 

andere kant van de hals weer 25cm band 
hangen. 

 

Rijg het smalle elastiek in de tunnel, trek 
het tot de juiste wijdte aan en stik het vast. 

Sluit het loshangende band ook met een 
zigzagnaad en leg in de uiteinden een 

knoop. 

 

Leg de oksel van de mouw tegen de zijnaad 
van de pas en stik de delen met een 

zigzagsteekje een paar centimeter aan 
elkaar. 
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De jurk afmaken: beide versies 

 

 

schuif de pas over het rokdeel, de goede 
kanten op elkaar. Let er op dat de zijnaden 

op elkaar vallen en dat de voorkant ook 
echt boven het rokdeel met zakken ligt. 
Stik de delen rondom op elkaar. 

 

Vouw de naadtoeslag naar boven en rijg 

elastiek in de tunnel. Trek het elastiek niet 
strak aan, dan valt de jurk mooier. Stik de 
uiteinden van het elastiek op elkaar en sluit 

de opening van de tunnel. 

 

Vouw de naadtoeslag van de mouwzoom 
naar binnen. Vouw de zoom bij de vouwlijn 

naar binnen, stik hem een keertje 
voetjebreed en een keertje smal langs de 

rand door. Laat een stukje open voor het 
elastiek. Rijg elastiek in de mouwzoompjes, 
trek het tot de gewenste wijdte aan en sluit 

de opening in de mouwzoom. 

 

De onder- en bovenrok kunnen langs de 
onderkant afgewerkt worden met een 

ruche. HIER zijn verschillende manieren te 
zien . 

KLAAR! 

 

 

http://www.farbenmix.de/nl/runde-saeume.html

