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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. 

Dit model kan lang of kort gemaakt worden en met  lange of korte mouwen.                 

 

Het is een basispatroon dat het hele jaar door gebruikt kan worden. Bv in de zomer van luchtige katoen als 

blouse, van bloemenstof als jurk voor op een legging. In de herfst met korte mouwen over een T-shirt met 

lange mouwen . Als het dan echt koud is kan er weer een koltruitje onder gedragen worden. Als het jurkje 

dan van gebreide stof gemaakt wordt voor over een spijkerbroek dan zit hij heerlijk warm. Ook kan dit een 

heel feestelijk bloesje/jurkje worden als het gemaakt wordt van changeante satijn. Voor het voorjaar is het 

leuk om deze blouse te maken van soepelvallende jeans die dan ook uitgebreid versierd kan worden.  

 

De hals is voor de zomer iets lager uitgesneden, in de winter staat zo’n halsje ook mooi over een koltruitje. 

Als de hals meer aangesloten moet zitten, teken dan aan de zijkant en van voren 1 cm extra aan. 

Dit modelletje is niet moeilijk te maken, zit lekker ruim en kan in de lengte naar wens worden aangepast. 

 

Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto’s en veel designvoorbeelden zijn 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 gemaakte kledingstuk 

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

bovenwijdte 66 cm 68 cm 70 cm 74 cm 78 cm 86 cm 

schouderbreedte 5,8 cm 6,2 cm 6,6 cm 7,4 cm 8,0 cm 9,2 cm 

lange mouw        33 cm 37 cm 41 cm 46 cm 51 cm 56 cm 

korte mouw       13 cm 14 cm 15 cm 15,5 cm 16,5 cm 17 cm 

lengte vóór, blouse 36 cm 40 cm 44 cm 48 cm 53 cm 59,5 cm 

lengte vóór, jurk 40 cm 47 cm 54 cm 64 cm 73 cm 80,5 cm 

stof blouse, 

(140 cm breed) 
75 cm 80 cm 85 cm 95 cm 105 cm 110 cm 

stof jurk, 

(140 cm breed) 
95 cm 100 cm 105 cm 115 cm 125 cm 135 cm 

fournituren 2–5 knopen (2 knopen voor de lange mouwen ), evt. vlieseline 

 
 

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).        
Let op: de lange en korte mouwen hebben verschillende afwerkstroken. De blouse en jurkzoom 

hebben voor de zoom ook ieder een andere afwerkstrook.                            

Knip voor het split middenachter een schuine strook. (knip deze in 45° opdat hij goed rekbaar is) 
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Kniplijst            

Blouse 

 1 - voorpas           2 x aan de stofvouw 
 2 - achterpas  4 x 
 3 - voorpand/achterpand onder 2 x aan de stofvouw 
 4 - zoomstrook blouse  2 x aan de stofvouw 
 5 - lange mouw 2 x aan de stofvouw 
 6 - strookje voor de lange mouw 2 x 
 

Schuine strook voor het middenachter split ca. 3–4 cm breed en ca. 16 cm lang.             

 
Jurk 

 1 - voorpas          2 x aan de stofvouw 
 2 - achterpas       4 x 
 7 - voorpand/ achterpand onder  2 x aan de stofvouw 
 8 - zoomstrook jurk    2 x aan de stofvouw 
 9 - korte mouw  2 x aan de stofvouw 
 10 - strookje voor de korte mouw    2 x 
 

Schuine strook voor het middenachter split ca. 3–4 cm breed en ca. 16 cm lang.             

 

 

Werkwijze 
 
Blouse met lange mouwen  

1. Werk alle delen met de locker of met zigzagsteken af. 

2. Leg de voor- en achterpas g.k.o.e. en stik de schoudernaden. Vouw de naad naar voren en stik hem 
smal door.  

3. Sluit de schoudernaden van de voor- en achter-belegpas. Verstevig bij gebruik van dunne of rekbare 
stof de knooplijsten met vlieseline.                                                                             

4. Speld pas en belegpas g.k.o.e. en stik de hals en middenachternaden aan één stuk. Knip de naden kor-
ter en de hoeken schuin weg. Keer de pas.                                                                          

5. Stik de schuine strook met de goede kant op de verkeerde kant van het split. Trek het split tijdens het 
stikken recht.  

6. Vouw de strook naar voren en stik hem met een inslagje smal door.                                                                                                                                          

7. Vouw de strook aan de verkeerde kant van het split naar binnen zodat hij van buiten af niet meer 
zichtbaar is. Zet hem aan de bovenkant met een paar steekjes vast. Leg de linker splitkant op de rech-
ter splitkant, de schuine stroken liggen dan op elkaar, en stik de onderkant op elkaar vast zodat het zo 
blijft zitten.                   

8. Rimpel de bovenkant van het voor- en achterpand. Stik daarvoor twee naden naast elkaar met een 
lange bovenspanning en een grote steeklengte. Laat de begin en einddraden los hangen. Trek de beide 
onderdraden voorzichtig aan en rimpel de panden gelijkmatig tot de juiste breedte in.                                            

9. Speld de achter-belegpas op de verkeerde kant van het achterpand. Stel de machine weer in op de 
normale stand, stik tussen de twee rimpeldraden in. Haal de onderste rimpeldraad weg. Strijk de naad-
toeslag van de achterpas naar binnen en speld de pas op het achterpand. Stik de pas aan de goede 
kant vast.                                                                                                                                                           
Een andere manier is, om de pas g.k.o.e. op het gerimpelde achterpand te stikken en tegelijk de beleg-
pas erachter, maar dat is een wat moeilijkere manier.                                                                          

10. Stik de hals, de knooplijsten en eventueel de pas vlak langs de kant door.         
Maak knoopsgaten en zet knopen aan.        

11. Stik de voorpas g.k.o.e. aan het voorpand tussen de twee rimpeldraden. Haal de onderste rimpeldraad 
weg, vouw de naadtoeslagen naar boven en stik aan de goede kant van de pas door.                                           

12. Rimpel de mouwkop ietsje in en zet de mouw in het armsgat.                                                    
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13. Leg voor- en achterkant g.k.o.e. en stik de zijnaden en aansluitend de mouwnaden tot aan het teken 
van het mouwsplit. Hecht de laatste steken goed af.                            
Let op: als de naden nog niet zijn afgewerkt, werk dan nu de mouwzoom en zijnaden één voor één af 
en stik de naad   tot aan het splitbegin dicht.    

14. Rimpel de onderkant van de mouwen tot de gewenste breedte in.                
Vouw de strook voor de manchet in de lengte dubbel en strijk hem. Vouw de strook weer open en stik 
één lange kant g.k.o.e. aan de gerimpelde mouwzoom. Vouw de naadtoeslag van de andere lange kant 
van de strook naar binnen. Vouw een lusje voor een knoop en leg deze op de korte kant op de naad-
toeslag, de lus wijst naar binnen.  Let er op                                                                                                                                                                               
dat de lusjes naar het rugpand gericht op de manchet worden gezet. (beide mouwen in spiegelbeeld).                                                                                                                                                                                              
Vouw de strook tegen de strijklijn g.k.o.e. in. De naar binnen gevouwen lange kanten liggen precies op 
elkaar en de naadtoeslagen wijzen van de mouw weg. Stik nu de korte kanten op elkaar en zorg dat 
hier de naadtoeslag 1 mm breder is dan van de mouw. Knip de naden korter en de hoeken schuin weg. 
Vouw de manchet naar de goede kant en stik hem door. Stik hierbij de onderste lange kanten mee. 
Vouw de naadtoeslag in het split naar binnen en stik het vast. Zet een knoop aan.                                                                                      

15. Leg de strook voor de zoom g.k.o.e. en stik de korte kanten op elkaar . Stik één goede kant aan de 
verkeerde kant van de blouse onderkant. Vouw de strook naar de goede kant, strijk de naadtoeslag 
naar binnen en stik de strook smal langs de kant vast.                                 
De strook kan ook heel simpel in de lengte dubbel gevouwen worden en dubbel aan de onderkant ge-
zet.  

 
Jurk met korte mouwen 

1. Ga te werk zoals hierboven beschreven bij punt  1 t/m 12.  

2. Rimpel de mouwzoom tot de gewenste breedte in. Stik het strookje voor de mouwzoom met de goede 
kant op de verkeerde kant van de mouw. Vouw de strook naar buiten om, strijk de naadtoeslag van de 
andere lange kant naar binnen en stik deze op de goede kant van de mouw.                       

3. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en stik de zij- en mouwnaden in één keer. Vouw de naadtoeslag van 
de mouwafwerkstrook naar voren en stik hem met een driehoekje plat.                                                          

4. Leg de korte kanten van de zoomstrook g.k.o.e. en stik dicht.         
Rimpel de jurk aan de zoom in tot de breedte van de zoomstrook. Stik de zoomstrook met de goede 
kant op de verkeerde kant van de jurk. Vouw de strook naar de goede kant, vouw de naadtoeslag naar 
binnen en stik aan de goede kant van de jurk de zoomstrook vast.                
De strook kan ook heel simpel in de lengte dubbel gevouwen worden en dubbel aan de onderkant ge-
zet. 

 

Klaar ! 

 

Veel plezier en succes met VICKI ! 


