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GEMMA is een meisjestuniekje dat aan de mooie Zweedse kinderverhalen doet denken. Wie 

kent de look niet van de kleine meisje in Saltkrokan en Bullerbü? (Verhalen van Astrid Lind-

gren (vertaler)) 

 

De grote zak aan de voorkant is voor kleine verzamelaartjes ideaal en de knoopsluiting aan 

de achterkant zorgt voor makkelijk aan- en uitkleden.                          

 

GEMMA kan eerst als jurk en het jaar erop als tuniek gedragen worden. Stoer op een 

spijkerbroek, pittig op een legging, enkel over een T-shirt, van bonte stofjes of effen ... jij en 

je kleine meisje zullen plezier van dit patroon hebben! 

 

De jurk is heel gemakkelijk te maken. Maak hem van poplin, babyrib, dunne spijkerstof of 

zelfs van „oude” dekbedhoezen in retrolook - je hebt vast nog meer geweldige ideeën. 

 

GEMMA staat met haar lichte A-lijntje ook stevige kinderen heel erg leuk! De wijdte van de 

jurk is normaal qua maat. Stevige kinderen kunnen de jurk beter een maatje groter nemen. 

De mouwen en de totale lengte kunnen naar wens dan wat ingekort worden. Meet voor het 

kiezen van de maat de borstomvang van het kind op en vergelijk deze met de maten in de 

tabel.                                             

 

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  

Materiaal/maten  74/80 86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 

bovenwijdte 68 cm 70 cm 72 cm 74 cm 78 cm 82 cm 90 cm 

schouderbreedte 7,4 cm 7,8 cm 8,2 cm 8,6 cm 9,0 cm 9,8 cm 10,5 cm 

lengte voor 45 cm 50 cm 55 cm 60 cm 68 cm 76 cm 87 cm 

mouwlengte 26 cm 30 cm 34 cm 38 cm 43 cm 48 cm 53 cm 

stof 

(140 cm breed)  
85 cm 95 cm 100 cm 120 cm 150 cm 165 cm 200 cm 

knopen  5 5 5 6 6 7 8 

fournituren 
evt. vlieseline, 

Voor een ongevoerde voorzak: biaisband of restjes katoen                

 

Knippen     

Bij het verwerken van verschillende stoffen in één kledingstuk, is het beter deze te laten 

voorkrimpen, zodat de stoffen later bij het wassen niet verschillend sterk krimpen.  

Knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de 

draadrichting. Neem de patroontekens over op de stof (de kleine streepjes aan de rand van 

het patroon).   

De zak in het voorpand (patroondeel 4) kan naar wens ook enkel gemaakt worden. Knip dan 

de zakingangen ZONDER naadtoeslag. Voor de afwerking zijn dan 2 schuine stroken nodig 

van ca. 3-4 cm breed en 20-32 cm lang, afhankelijk van de maat. Ipv schuingeknipte stroken 

( die in een hoek van 45° op de recht van draad worden geknipt) kan ook kant-en-klaar 

biaisband worden gebruikt.                                              

http://www.farbenmix.de/
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De voor- en achterpanden (patroondelen 2 en 5) kunnen ook als blouse geknipt worden. Knip 

de delen dan naar wens korter.       

Knip de mouwen (patroondeel 7) in de gewenste lengte.                  

Bij gebruik van dikkere stoffen, is het beter, de gevoerde voorzak (patroondeel 4) alsook het 

voorpandbeleg (patroondeel 8) en de achterpandbeleggen (patroondeel 9) van dunnere stof 

te knippen.       

 

Kniplijst        

 1 -  voorpand, midden  1 x aan de stofvouw 

 2 - voorpand, onder   1 x aan de stofvouw 

 3 - voorpas         2 x 

 4 - voorpand-zak    2 x a.d.stofvouw (of 1 x a.d.stofvouw) 

 5 - achterpand, onder 2 x 

 6 - achterpas       2 x 

 7 - mouw  2 x aan de stofvouw 

 8 - voorpandbeleg 1 x aan de stofvouw 

 9 - achterpandbeleg 2 x 

 

Werkwijze 

Bij gebruik van dunne of rekbare stoffen is het beter, de halsbeleggen en de knooplijst 

middenachter met vlieseline te verstevigen.                                                

1. Werk alle patroondelen af met een zigzagsteekje of de lockmachine. 

2. Enkele zak: Stik de afwerkstrook met de goede kant langs de binnenkant van de 

zakingangen. Rek daarbij in de bochten de strook iets uit. Zorg ervoor dat de zakingang 

NIET wordt uitgerekt. Knip de naadtoeslag een beetje af en vouw de afwerkstrook naar 

de goede kant van het zakdeel. Vouw de naadtoeslag van de afwerkstrook naar binnen, 

speld hem vast en stik de rand langs de zakingang door.                                                                                                                    

Tip: het doorstikken gaat wat gemakkelijker met een zigzagsteek in gemiddelde lengte 

en wijdte. 

Gevoerde zak: leg de zakdelen met de goede kanten op elkaar en stik de zakingangen. 

Knip de naadtoeslag wat korter, keer de zak naar de goede kant en stik de zakingangen 

smal langs de rand door.                                    

3. Speld de zak met de binnenkant op de goede kant van het middelste voorpanddeel. De 

randen vallen boven en onder op elkaar net als de zijkanten. Stik de delen op die 

plaatsen op de naadtoeslag vast.                                                                                                               

4. Stik het onderste voorpanddeel met de goede kanten op elkaar aan het middelste 

voorpand. Vouw de naadtoeslag in het onderste voorpand en stik hem aan de goede kant 

door.                                            

5. Speld het eerste voorpasdeel aan het middelste voorpand, let daarbij op de 

patroontekens en let middenvoor op de naadtoeslag. Stik één pasdeel vast en let heel 

goed op, dat de stof aan de randen niet uitrekt! Na het vaststikken van de pas, steekt er 

nog een stuk middenvoor uit, dat is goed, dat moet ook. Vouw de naadtoeslag in de pas 

en stik hem aan de goede kant op de pas door.                                                                                      

6. Speld het tweede voorpasdeel volgens de patroontekens aan het middenvoorpand en 

doorlopend langs de rand van het andere pasdeel. Knip de rest van het uitstekende stuk 

voorpas af, boven middenvoor.                                        

Tip: als er onzekerheid is over de halswijdte, pak dan het voorpandbeleg erbij en 

vergelijk de halswijdte daarmee. 

Stik het tweede pasdeel vast en let er weer goed op, dat de randen niet worden 

uitgerekt. Vouw de naadtoeslag in de pas en stik hem aan de goede kant door.    

Tip: als de stof bij de pasaanzet wat golft, strijk deze dan met wat stoom of een vochtige 

doek mooi plat.                             
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7. Stik de achterpassen met de goede kanten op elkaar aan de achterpanden. Vouw de 

naadtoeslag naar de passen en stik ze aan de goede kant door.                     

8. Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de schoudernaden. 

Vouw de naadtoeslag naar het voorpand en stik deze aan de goede kant door.     

9. Sluit de schoudernaden van de halsbeleggen. Vouw de naadtoeslag naar achteren en stik 

ze aan de goede kant door.                                                                

10. Vouw middenachter de naadtoeslag van de knooplijsten naar binnen en strijk ze plat. 

Strijk dan de knooplijst bij de vouwlijn naar binnen, zodat en een mooie vouwlijn te zien 

is. Vouw de knooplijst nu weer open.                          

11. Vouw het aangeknipte knooplijstbeleg tegen de ingestreken vouw in naar buiten om 

(goede kanten op elkaar). (De naadtoeslag blijft zoals hij zit, naar binnen gevouwen.) 

Leg het halsbeleg met de goede kanten op elkaar over het knooplijstbeleg en speld hem 

langs de halslijn vast. Het halsbeleg valt precies tot middenachter en de schoudernaden 

vallen op elkaar.                       

Stik de hals, knip de naadtoeslag wat korter en de hoeken schuin weg.             

12. Vouw het halsbeleg en het knooplijstbeleg naar binnen, zo, dat de knooplijst weer net zo 

zit als de ingestreken vouwlijn aangeeft. De korte kanten van het halsbeleg vallen onder 

het aangeknipte knooplijstbeleg. Speld de knooplijstbeleggen aan de onderkant vast.                                

13. Zet de mouwen in de armsgaten.                       

14. Leg voor- en achterkant met de goede kanten op elkaar en sluit de zij- en mouwnaden in 

één keer. Vouw de naadtoeslag naar het achterpand en stik hem aan de goede kant tot 

de oksel door.                                       

15. Stik het halsbeleg en het knooplijstbeleg in een afstand van ca. 1,5 cm vanaf de rand 

door, stik vanuit de binnenkant. 

16. Zoom de mouwen en de onderkant door de zoom naar binnen om te slaan en vast te 

stikken. Maak knoopsgaten en zet knopen aan of knijp drukkers in.  

 

Klaar! 

 

Veel plezier en succes met GEMMA! 


