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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. 

Vooral sportieve meisjes zijn helemaal gecharmeerd van Whitney. Het ongecompliceerde 
patroon bestaat slechts uit twee patroondelen en wat boordjes: een paar naadjes en het zit 
al in elkaar!                         

 
Een groot deel van de rug is lekker bloot voor warme dagen, maar met een shirt eronder 

staat het jurkje ook erg leuk. Als het patroontje korter wordt gemaakt, is het een 
geweldige top of tuniek.  

 
Dit jurkje valt smal en hoort ook niet wijd te vallen. Afhankelijk van het figuurtje kan een 
maatje groter of kleiner worden gemaakt. De lengte is heel eenvoudig aan te passen. 

 
Gebruik bij voorkeur rekbare stoffen. De hals en armsgaten worden met een smalle strook 

rekbare tricot of boordstof afgewerkt, zo blijft het jurkje goed in model.                
 
Leuk is het om gelijk meerdere variaties in verschillende lengtes, kleuren en stoffen te 

maken, zo krijg je een heerlijke zomergardarobe voor het snel aanschieten van een jurkje 
op warme dagen. In de herfst en winter zijn de jurkjes dan weer leuk op een spijkerbroek! 

 
Whitney is relatief nauwsluitend. Het patroon met zijn mooie A-lijn staat ook stevige 
meisjes erg leuk. Neem dan wel een maatje groter. Meet voor het begin de borstomvang 

van het kind op en vergelijk deze met de bovenwijdte in de tabel. Kies dan pas de juiste 
maat uit, de lengte laat zich eenvoudig aanpassen aan het kind.                                                                

 
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  

De maten in de tabel zijn de maten van het kant en klare kledingstuk. 

Materiaal/maten  86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164 

bovenwijdte 56 cm 58 cm 60 cm 64 cm 68 cm 76 cm 84 cm 

lengte voor 46 cm 52 cm 58 cm 67 cm 76 cm 87 cm 96 cm 

schouderbreedte 2,4 cm 2,4 cm 2,4 cm 2,6 cm 3,0 cm 3,4 cm 4,0 cm 

stof 

(140 cm breed)  
65 cm 70 cm 75 cm 85 cm 95 cm 100 cm 110 cm 

fournituren Evt. boordstof    

 

Knippen     
Knip alle patroondelen uit de kniplijst met naad- en zoomtoeslag uit de rekbare stof. Let op 
de draadrichting.                           

Boordjes:  knip de boordjes van rekbare tricot of boordstof. Iedere stof rekt weer anders, 
daarom kunnen wij slechts een maat opgeven die ongeveer de juiste zal zijn. Als de 

boordjes te lang zijn, knip dan de overtollige stof gewoon af.      
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Het boordje voor de hals (patroondeel 4) en de boordjes voor de armsgaten (patroondeel 
3) kunnen ipv als boordjes ook net als biaisband aangezet worden. 

 

 
Kniplijst        
 1 -  voorpand 1 x aan de stofvouw 

 2 - achterpand 1 x aan de stofvouw 
 3 - armsgatboordjes       2 x 

 4 - halsboordjes 1 x 
 
Werkwijze 

Gebruik rekbare steken (bv. een locksteek of een smalle zigzagsteek) voor het in elkaar zetten 
van de delen. Gebruik voor het doorstikken ook een rekbare steek, bijv een driegedeelde 

zigzagsteek. 
Gebruik bij voorkeur een ballpointnaald of een stretchnaald in je machine. 

1. Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar, sluit de rechter 

schoudernaad en werk hem af. 

2. Vouw de boordstrook voor de hals in de lengte dubbel en stik de dubbele open kanten 

iets uitgerekt aan de goede kant van de hals. Stik hem met een rekbare steek vast. 
Werk de hals samen af, vouw de naadtoeslag naar beneden en stik hem met een 
rekbare steek door. Knip het overtollige van de strook af.                                                                                                                                                                      

Een andere manier: de hals kan ook met een rekbare strook afgewerkt worden: stik 
de strook met de goede kant op de binnenkant van de hals. Knip de naadtoeslag wat 

korter, vouw de strook naar de goede kant, vouw de naadtoeslag naar binnen en stik 
de bies langs de goede kant van de hals vast.                                                                                                                                                

3. Sluit de linker schoudernaad en werk deze af. Vouw de naadtoeslag naar het 

voorpand en stik hem met een kleine driehoek in de hals door.                          

4. Vouw de strook voor de armsgaten in de lengte dubbel en stik de open kanten samen 

iets uitgerekt langs de goede kant van het armsgat. Werk de naad samen af en vouw 
hem in het armsgat. Stik hem aan de goede kant met een rekbare steek door.                                                                                                                                                                           
Aeen andere manier: ede armsgaten kunnen ook met een rekbare strook afgewerkt 

worden: stik de strook met de goede kant aan de binnenkant van de armsgaten. 
Vouw de strook naar de goede kant, vouw de naadtoeslag naar binnen en stik de 

strook rondom smal vast.                                                                                                                                                             

5. Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar. Sluit de zijnaden en werk ze 

naar wens af. Vouw de naadtoeslag naar het voorpand en stik de naad onder de oksel 
met een kleine driehoek op het voorpand door.                                         

6. Zoom de jurk door de zoomtoeslag naar binnen te vouwen en deze met een rekbare 

steek vast te naaien.                                                               
 

Klaar ! 
 
Veel plezier en succes met Whitney. 


