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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. 

 

“Feliz” betekent “vrolijk” in het Spaans. De feestjurk FeliZ is ook naar de wijk Los Feliz in Los Ange-
les vernoemd. Los FeliZ is in het hart van Los Angeles, omgeven door Hollywood, Silver Lake, Grif-
fith Park en de Los Angeles River. Tijdens het gouden filmtijdperk van de 20 en 30er jaren waren 
er veel filmstudio's in Los FeliZ. Als je in dit soms chique soms vreemde gebied rond loopt, herken 
je soms plekken waar gefilmd is. In Los FeliZ zijn veel belangrijke exemplaren van de moderne 
architectuur te zien, bv van Frank Lloyd Wright en Richard Neutra. 

 

Het design van de jurk FeliZ is gebaseerd op historische kleding maar ook op de jongste mode. De 
stijl van de kiel doet denken aan de kleding van de eerste kolonisten in dit gebied. Als rok doet hij 
denken aan de hostess-schorten van de 50er jaren. Als hij korter gemaakt wordt met een volant er 
aan vragen de modepopjes uit Hillhurst en Vermont Avenues zich af of zo'n tuniekje ook niet voor 
volwassenen te koop is. 
Gemaakt van eenvoudige katoentjes kan deze jurk ook gewoon iedere dag aan. Met ruches aan 
de achterkant en onderkant wordt het een hele vrolijke feestjurk. De overrok geeft dan ook nog 
eens de mogelijkheid voor uitgebreide versiering in de vorm van applicaties, borduursels en stof-
verven. 
 
FeliZ, net als de wijk, gaat met zijn tijd mee. De feestjurk van dit jaar kan volgend jaar als tuniek 
op een legging gedragen worden. In het jaar daarop kan dezelfde FeliZ in ca. een half uurtje omge-
toverd worden tot een rok. De wijdte wordt met de strik geregeld.      
Als alleen de rok gemaakt wordt, bedenk dan dat de borstomvang dan de tailleomvang wordt, 
neem daarom minstens één maat kleiner. 

 

Hartelijk dank voor het kopen van Feliz en veel plezier bij het maken van dit patroon! 
 

Aanbevolen stof: katoen-poplin, babyrib, soepele tot dunne jeans, batist, voile.  

 
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/ matentabel 

 De maten in de tabel zijn de maten van het gemaakte kledingstuk 

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

bovenwijdte 60 cm 62 cm 64 cm 68 cm 72 cm 

schouderbandbreedte  4,0 cm 4,2 cm 4,3 cm 4,4 cm 4,7 cm 

lengte voor 54 cm 60 cm 66 cm 75 cm 84 cm 

stof , bovenste jurk 

(140 cm breed) 
100 cm 105 cm 115 cm 125 cm 145 cm 

 stof , onderjurk  

(140 cm breed) 
110 cm 115 cm 125 cm 135 cm 155 cm 

fournituren Elastiek, vlieseline, evt. Knopen, en wat band 

 



 

Partykleid FELIZ 
 

  

Seite 2 von 3        ©2008 * farbenmix.de * Sabine Pollehn 

 

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. 

 

Knippen     

Knip alle 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).        
Aan de zijkanten van het schort zitten knopen en lusjes. Deze zijn alleen voor de sier en zijn niet 
persé nodig. Als deze niet gemaakt worden hoeven de zijkanten niet verstevigd te worden met 
vlieseline. 
De schouderbanden kunnen, indien gewenst, ook als één geheel geknipt worden. Plak daarvoor 
deel 1 en 2 aan elkaar volgens de tekens en gebruik de draadrichting van deel 2.                        
Tip: knip voor de strikbanden één korte kant recht af en ééntje in een punt.             
 
Kniplijst         
 1 - schouderbanden voor 4 x 
 2 - schouderbanden achter     4 x 
 3 - voorpand midden schort    1 x aan de stofvouw 
 3a - voor-/achterpand midden onderjurk 2 x aan de stofvouw 
 4 - zijpand schort       2 x aan de stofvouw 
 4a - zijpand onderjurk     2 x aan de stofvouw 
 5 - beleg achterpand onderjurk 1 x aan de stofvouw  
 6 - strikband     2 x aan de stofvouw 
 7 - beleg zijkant schort            2 x  
 
Werkwijze 

1. Werk alle delen met een zigzagsteekje of met de locker af. 
2. Strijk vlieseline op het zijpandbeleg van het schort ter hoogte van de tunnel voor de strikban-

den. Als er knopen en lussen aan dit zijpand worden gestikt, verstevig daar dan ook het beleg 
(patroondeel 7) met vlieseline. Natuurlijk kan ook het gehele zijpandbeleg verstevigd worden.                                                                     

3. Als er geen kant en klaar band voor de strikbanden wordt gebruikt maak dan de strikbanden 
als volgt:                             
a. Maak een stuk band dat langer is als de strikbandstrook aan een korte kant vast, hiermee 

wordt de strikband gekeerd. 
b. Vouw de strook in de lengte dubbel g.k.o.e. en stik de lange kant. Het omkeerbandje ligt 

ertussen.   
c. Trek aan het uiteinde van het omkeerbandje en keer de strikband daar mee. Knip het 

bandje na het keren af. 
d. Vouw de naadtoeslag aan de schuine kant van de strikband naar binnen. Strijk het plat en 

stik de strikband rondom door.   

      * twee kant en klare dunne strikbanden kunnen ook heel mooi staan.                                 

4. Maak een zoompje aan de schortbeleg-binnenkanten. Als er geen lussen en knopen aan het 
schort worden gezet kunnen de schortbeleggen ook helemaal weggelaten worden. Dan worden 
de zijkanten van het schort gewoon gezoomd. Ga dan verder bij punt 7. 

5. Maak de lussen voor de knopen: knip hiervoor een strook van ca. 3-4 cm breed en in de ge-
wenste lengte (per knooplus ca. 8-10 cm, afhankelijk van de knoopgrootte). Vouw de strook in 
de lengte dubbel, verkeerde kanten op elkaar en strijk hem plat. Vouw de strook weer open, 
vouw beide lange kanten naar het midden en strijk nog een keer plat. Vouw de strook nu nog 
een keer dubbel en strijk weer. Stik de strook rondom door en knip hem in stukken van ca. 8-
10 cm lang. Vouw de strookjes tot lussen, de uiteinden liggen dan naast elkaar. Vouw het 
midden van het band tot een punt en zet deze punt met een paar dwarssteken vast.                        
Deze lussen zijn hoofdzakelijk voor de sier en niet persé om de jurk ermee te sluiten.             

6. Stik de schortbeleggen g.k.o.e. aan de schort-zijkanten. Stik hierbij de lussen aan één kant 
tussen uit. Strijk de naden plat , keer het beleg naar binnen en stik het beleg aan de goede 
kant door.                                                                 
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7. Stik de schort-zijkanten g.k.o.e. aan het schort-midden voorpand (patroondeel 3). Stik hierbij 
de twee strikbanden mee. Vouw de naden naar het midden en stik ze smal langs de rand 
door.                      

8. Zoom het schort.   
9. Zoom de onderkant van het achterpandbeleg. Stik dit beleg g.k.o.e. op het midden-

achterpand. Stik de bovenkant. Vouw het beleg naar binnen, strijk het plat en stik het smal 
door. Stik ca. 2 cm onder de bovenrand een paar naden onder elkaar voor tunnels. 

10. Rijg elastiek in de tunnels en stik ze aan één kant goed vast op de naadtoeslag. Trek het e-
lastiek aan en rimpel de stof. Stik de andere kant van het elastiek goed vast op de andere 
naadtoeslag en knip het overtollige elastiek af.                                                   

11. Versier het middelste achterpand van de onderjurk met ruches.            
12. Stik de zijpanden g.k.o.e. aan het middenachterpand van de onderjurk.                             

Belangrijk: er moet aan de bovenkant van de zijkanten een naadtoeslag van ca. 1 cm 

blijven staan. Deze naadtoeslag is later nodig om het schort aan de onderjurk vast te naaien. 
13. Stik de zijpanden aan het middenvoorpand van de onderjurk. Vouw de naden van de zijpan-

den naar het middenpand en stik ze smal door.  
14. (als u de rokversie maakt ga dan nu verder bij punt 17) Stik de schoudernaden van de schou-

derbanden en van de belegschouderbanden. Stik de naad door. Als de schoudernaden uit één 
stuk zijn geknipt vervalt deze naad.                                                                                               

15. Leg schouderbanden en beleg g.k.o.e. en stik de lange kanten.                                             
16. Keer de schouderbanden, strijk ze plat en stik de lange kanten door.                                   
17. Nu zijn de drie onderdelen voor de jurk helemaal klaar: schort, onderjurk en schouderbanden.      

Deze drie onderdelen worden nu met één naad rondom aan elkaar genaaid:   
Speld de open kanten van de schouderbanden volgens de tekens g.k.o.e. aan het schortvoor-
pand en aan de achterzijkanten van het schort. Let daarbij op dat de binnenkant van de 
schouderband aan de buitenkant van de achterzijkanten van het schort vallen.      
Controleer nog een keertje of de schouderbanden na het keren ook echt goed zitten en zet evt 
de schouderbanden met een paar steekjes op de naadtoeslag vast. Speld nu de onderjurk aan 
het schort. De deelnaden vallen op elkaar.                                        
Let goed op welke stofkant op welke kant ligt: de verkeerde kant van de onderjurk ligt op de   
goede kant van het schort. Daartussen zitten de schouderbanden die op twee plaatsen (voor 
en achter) met spelden of met een paar steekjes zijn vastgezet. 

18. Stik schort en onderjurk aan de bovenkant op elkaar en stik de schouderbanden tussen uit. Er 
worden 3 schortdelen aan 3 onderjurkdelen vastgestikt.               

19. Keer de jurk, strijk de naden plat en stik de bovennaad rondom smal langs de kant door.                            
20. Geef met krijt of een verdwijnstift op de stof aan waar de tunnels voor de strikbanden komen. 

Maak de tunnels breed zodat straks het band niet per ongeluk meegestikt wordt.                                                            
21. Stik voorzichtig de tunnel rechts en links van de strikband. Tegelijkertijd wordt de onderjurk 

aan het schort vastgestikt.                                                                                              
22. Als er lussen gemaakt zijn, naai dan nu de knopen aan.               
23. Zoom de onderjurk of voorzie hem van ruches. 
              

 FELIZ is klaar voor het feest! 


