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Partykleid FeliZ  

  

 

Strijk vlieseline op de zijkanten van het short ter 
hoogte van de strikbanden.  

 

Als er achter aan het schort ook knopen worden 

aangezet, verstevig dan de beide schortbeleggen 

ook met vlieseline. 

 

Knip twee stukken band om de strikbanden te 
keren.  

Hier: een methode om te keren:  

Stik een stuk band dat langer is dan de strikband 

aan het uiteinde vast. 



©farbenmix  Sabine Pollehn                     Seite 2 von 11                                           FeliZ 

 

Stik de strikbandstrook aan de lange kant dicht, 

het omkeerband ligt er tussen in. 

 

Trek aan het band en keer daarmee de strikband. 

Knip daarna het band af. 
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Vouw bij de schuine kant de naadtoeslag naar 

binnen, strijk het plat en stik de schuine kant door. 

 

Werk de binnenkanten van het schortbeleg af en 

maak er een zoompje in.  

De beleggen voor het schort zijn alleen nodig als 

er knooplussen en knopen aan het schort gemaakt 

worden. Als dat niet gebeurt zijn de beleggen 

overbodig. 
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Maak naar wens van band knooplussen.   

De knooplussen zijn enkel voor de sier en kunnen 

ook in hun geheel weggelaten worden.   

 

Stik de schortbeleggen aan de schort-zijkanten.  

Stik tussen schort en schortbeleg de lussen 

tussenuit. Strijk de naden plat en stik ze smal 

door. 
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Schleife = strik  

Stik de zijkanten van het schort aan het 

middenpand en stik de strikbanden in deze naad 

mee.  

Vouw de naden naar het midden toe en stik ze 

smal door. 

 

Zoom het schort.  

Leg het schort even aan de kant.      

 

Werk de onderkant van het achterbeleg af.   

Stik het beleg g.k.o.e. aan de achter-bovenkant 

van de onderjurk.   

 

Vouw het beleg naar binnen, strijk het plat en stik 

het smal door langs de bovenrand.  

Stik nog 2 tot 3 tunnels. 
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Versier het middenachterpand naar wens met 

ruches e.d. 

 

Rijg elastiek in de tunnels en stik ze met een 

rechte steek aan één kant vast. 

 

Rimpel de stof in.  

Stik het andere uiteinde van het elastiek vast.  

Knip het overtollige elastiek af.  

 

 

Stik de zijkanten van de onderjurk aan het 

middenachterpand.   

Belangrijk: laat aan de bovenkant van de 

zijpanden een naadtoeslag van ca 1 cm staan. 

deze naadtoeslag is later nodig om het schort aan 

de onderjurk vast te naaien. 
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Stik alle onderjurkdelen aan elkaar.  

Leg nu de onderjurk aan de kant. 

 

Stik de schoudernaden van de schouderbanden en 

van de schouderbandbeleggen. Stik de naden 
door.  

Maak kleine vleugelmouwtjes naar wens en speld 
deze tussen schouderbanden en -beleg.  

(De vleugelmouwtjes staan niet op het patroon.) 

 

Stik de schouderband met het daartussen gelegen 
mouwtje.   

Sluit de tegenover liggende naad heel voorzichtig 

zodat het mouwtje niet per ongeluk meegestikt 

wordt.  

Het vleugelmouwtje zit nu in de naad vast en ligt 
tussen schouderband en - beleg.  

Keer de schouderband, strijk hem plat en stik de 

zijkanten smal door.   

 

Nu zijn de drie onderdelen voor de jurk klaar: 
schort, onderjurk en schouderbanden.   

Deze drie onderdelen worden nu met een naad 

rondom op elkaar gestikt. Let goed op welke 

stofkant op welke stofkant wordt gelegd. 
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Leg de verkeerde stofkant van de onderjurk op 

de goede kant van het schort. Speld de 
schouderbanden daartussen in volgens de tekens.  

Bij dit voorbeeld is de binnenkant van de 

schouderband wit. De goede kant van de 

schouderband ligt op de goede kant van het 

schort. 

 

Ärmel vorne= mouw voor  

Seitenteil= zijpand  

ärmel hinten= mouw achter  

De schouderbanden worden op twee plaatsen 

(voor en achter) met spelden vast gezet. 

 

Kleid vorne= jurk voor  

Ärmel zwischen zwei Lagen = mouwtjes 
(schouderbanden) tussen twee lagen  

Kleid hinten + jurk achter  

Van boven af gezien.    

 

Van achteren gezien.  

Stik schort en jurk aan de bovenkant op elkaar en 

stik daarbij de schouderbanden tussen uit. 
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Keer de jurk, strijk de naad plat en stik de naad 

bovenaan vlak langs de kant door. 

 

Geef met krijt of met een verdwijnstift aan waar 

de tunnel voor de strikbanden moet komen. 

 

Speld de strikbanden eventjes vast zodat ze niet 

per ongeluk mee gestikt worden. 

 

Maak de tunnel ruim zodat er voldoende plaats is 

om te stikken zonder de strikband mee te naaien. 
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Stik de tunnel.  

Tegelijkertijd wordt de onderjurk aan het schort 

vastgezet.    

 

Naai naar wens knopen aan. 

 

Zoom de onderjurk. 
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De jurk is klaar voor het feest! 

 


