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Overgooier MADITA   

   

 

Knip alle patroondelen met naadtoeslag 
uit de stof en werk ze rondom af met 

een zigzagsteekje of met de locker.  

 

Stik de schouderbanddelen met de 

goede kanten op elkaar (g.k.o.e.) en 
stik de lange kanten.   

Knip de naadtoeslagen korter.  
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Keer de schouderbanden en stik de 

lange kanten smal door.  

   

 

Rijg de opgegeven lengte elastiek door 
de schouderbanden. Stik het elastiek op 
aangegeven plaatsen overdwars in de 

schouderbanden vast.  
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Stik de schouderbanden naar beneden 
wijzend met een paar steekjes op de 
voorpas-naadtoeslag vast. Ze vallen 

vlak naast de naadtoeslag van de 
zijkanten. De lange kant valt naar 

binnen.   

 

Stik de andere kant van de 
schouderbanden aan de achterpas.  

 

Stik de pasbelleggen langs de 

bovenkant op de passen voor en achter. 
De schouderbanden vallen er tussen.   

Knip de naden korter en de hoeken 

schuin af.  

 

Speld de beide passen met de goede 
kanten op elkaar en stik de zijnaden.  
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Vouw de passen naar de goede kant en 
stik de bovenkant rondom door.   

 

Stik voor smalle meisjes of gewoon 
naar wens nog een extra naad onder de 
armsgaten.  

 

Rijg elastiek in de tunnels en stik de 

uiteinden stevig aan beide kanten vast. 

 

Stik de zoomstrook voor aan het 
voorpand. Vouw de naad naar beneden 
en stik hem smal op de strook door. 

Doe hetzelfde met het achterpand.  
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Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en stik 

de zijnaden.  

Stik de zijnaden aan de goede kant 
door.  

 

 

Speld en stik de pas g.k.o.e. aan de 

bovenkant van de rok.  

Vouw de naadtoeslag naar boven in de 
pas en stik hem aan de goede kant 

smal door.  

   

 

Zoom de jurk.  

KLAAR!  

 


