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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. 

DESTINA is een lekker ruim zittende jurk of tuniek, perfect voor ieder figuurtje, smal of stevig gebouwd. 

Door de vele verschillende patroondeeltjes nodigt het uit om stofjes te combineren en het resultaat is een 

heel bijzonder uniek hip kledingstuk dat niemand anders heeft!                

 

Als het modelletje eenvoudig en chique moet worden, gebruik dan effen stofjes. Met ruches tussen de 

panden wordt het toch wel weer wat speelser, maar niet overdreven. In folklorestijl met mooie sierbandjes 

en kant, met hollandse borduurtjes en geruite stoffen of helemaal bont gemixt – iedere keer is het effect 

heel anders en ontstaat een nieuwe look. 

 

Deze jurk wordt aan de voorkant met knopen gesloten. Als de bovenste knopen open blijven, werkt het 

jurkje vrij nonchalant. Ook kan het met bandjes gesloten worden i.p.v. met knopen. 

 

De onderste strook kan variëren, langer of korter. In de kleine maatjes valt dit patroon meer als een jurk en 

in de grotere maten meer als een tuniek, maar dat kan met de onderste strook veranderd worden, door deze 

langer of korter te knippen. 

 

DESTINA kan het gehele jaar gedragen worden, over een broek en t-shirt met lange mouwen, over een 

legging, maar ook gewoon alleen als jurk. Afhankelijk van het seizoen kunnen alle soorten stof gebruikt 

worden, van dun tot stevig, zoals bijv. babyrib, spijkerstof, poplin of voile. 

 

Deze jurk zal jullie meiske lang begeleiden, omdat hij heel lang meegroeit, hij is niet nauwsluitend en kan 

net zo goed als tuniek gedragen worden. 

Zelfs beginnende naaisters kunnen iets unieks toveren, want deze jurk is heel gemakkelijk en relatief snel te 

maken. Je zult er vast en zeker plezier aan beleven. 

 

De jurk valt ruim en staat met zijn uitlopende model ook heel leuk bij stevige meisjes. Hij kan in de normale 

maat geknipt worden.                                                   

Als de jurk nog wat ruimer moet vallen of als er een shirt onder komt, is het gemakkelijk het modelletje iets 

te verbreden. Knip middenvoor 2cm extra aan en leg het achterpand 2cm van de stofvouw (is in totaal 4cm) 

vandaan. Vergeet niet de afwerkstrook voor de hals ook ruimer te nemen.  

                                                        

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 

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

schouderbreedte/mouwlengte 14 cm 14,5 cm 15,5 cm 16 cm 17 cm 18,5 cm 

lengte voor 54 cm 58,5 cm 63 cm 68,5 cm 72,5 cm 79 cm 

stof (140 cm breed)  75 cm 80 cm 85 cm 95 cm 115 cm 125 cm 

elastiek voor de hals 

1cm breed 
41 cm 41,5 cm 42 cm 43 cm 44 cm 45 cm 

elastiek voor de mouw 
1cm breed,  2 x 

22 cm 22,5 cm 23 cm 23,5 cm 24 cm 25 cm 

knopen of drukkers      4 4 4 5 5 5 

fournituren 
Evt. vlieseline, een extra knoop naar wens.           

bandjes van fluweel, satijn of kant          
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Knippen     

Bij gebruik van verschillende stofsoorten (stofmix) moeten deze voorgewassen worden om onderling verschillend 

krimpen te voorkomen.             
Knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. Neem de 
patroontekens over op de stof.                

Naar wens kunnen de bovenste, middelste en onderste voorpanddelen (patroondelen 1, 2 en 3) ook samen als één 
patroondeel geknipt worden. Leg dan de patroondelen tegen elkaar aan op de stof, of plak ze met een plakbandje 
aan elkaar. Hetzelfde geldt voor het achterpand (patroondelen 5, 6 en 7).                                                                                                                                  

De onderste rimpelstroken (patroondelen 4 en 8) kunnen in de lengte aangepast worden, helemaal naar wens. Een 
korte rimpelstrook zorgt ervoor dat het modelletje valt als een tuniek, een lange rimpelstrook geeft een jurk.  
Meet,voordat het elastiek wordt afgeknipt, de wijdte van de hals en mouwzoompjes op, vergelijk deze lengtes 
met de tabel en kijk of het elastiek voldoende rekt.                   
 

 

Kniplijst             

 1 -  voorpand, boven  2 x 

 2 -  voorpand, midden  2 x 

 3 - voorpand, onder   2 x 

 4 - voorpand, ruchestrook 2 x 

 5 - achterpand, boven 1 x aan de stofvouw 

 6 - achterpand, midden 1 x aan de stofvouw 

 7 - achterpand, onder 1 x aan de stofvouw 

 8 - achterpand, ruchestrook 1 x aan de stofvouw 

 9 - mouw  2 x 

 10 - mouwzoomstrook 2 x 

 11 - halsafwerkstrook    1 x aan de stofvouw 

 

Naar wens: extra ruchestroken (voor de zoom en tussen de panden) 
Deze ruchestroken kunnen in willekeurige lengte  en breedte worden geknipt, bijv.  1,5 tot 3 keer de zoomlengte 
en de breedte bijv. 3,5cm plus naadtoeslag.                      
(De ruchestroken kunnen als 2 evenlange delen worden geknipt, maar ook uit meerdere stukken, als de gewenste 
lengte maar gehaald wordt.) 

 

 

Werkwijze 

Alle dwarsnaden en de zoom kunnen naar wens versierd worden met ruches, bandjes of kantjes.          

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

2. Zet de mouwen volgens de patroontekens aan de bovenste voorpanden en aan het bovenste achterpand. 
Vouw de naadtoeslagen naar het voorpand en het achterpand en stik ze aan de goede kant door. 

3. Stik de middelste voorpanden met de goede kanten op elkaar (g.k.o.e.) aan de bovenste voorpanden. Vouw 
de naadtoeslagen naar boven en stik ze aan de goede kant door.  

4. Doe hetzelfde met de middenachterpanden, stik ze aan de bovenachterpanden. 

5. Vouw de mouwzoomstrook in de lengte dubbel, de verkeerde kanten op elkaar. Stik de open kanten dubbel 
aan de goede kant van de mouwonderkant. Vouw de zoom naar beneden en de naadtoeslag in de mouw. Stik 
de mouw aan de goede kant door. 

6. Rijg elastiek in de zo ontstane tunnels. Trek het elastiek tot de juiste wijdte voor de bovenarm aan. Stik het 
elastiek op de zijdelingse naadtoeslagen vast.                                                 
Tip: als de mouwen over een shirt met lange mouwen moeten passen, maak dan het elastiek in de 
mouwzomen iets wijder.    

7. Leg het bovenste voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de zij- en mouwnaden in één 
keer. Vouw de naadtoeslagen naar het voorpand en stik ze aan de goede kant door. Zet de naadtoeslag bij de 
mouwzoomstrook met een kleine driehoek of een trensje vast zodat het plat ligt.                                 

8. Rimpel de bovenkant van de achterruchestrook in tot de wijdte van het achterpand onder. Stik daarvoor twee 
naden naast elkaar (de eerste naad op de naadtoeslag en de tweede naad 1cm ernaast.) Stik met een lage 
draadspanning en een grote steeklengte. Knop de begin- en einddraden aan één kant aan elkaar en trek aan 

de andere kant aan de beide onderdraden totdat de strook op de gewenste breedte is gerimpeld.                                                   
Speld de strook met de goede kanten op elkaar aan het achterpand.        
Verhoog de bovendraadspanning weer naar normaal en stel de juiste steeklengte in. Stik de rimpelstrook 
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tussen de rimpeldraden in vast. Haal de onderste rimpeldraad weg.                             
Vouw de naadtoeslag naar boven en stik hem aan de goede kant door.       

9. Rimpel de ruchestrook voor het voorpand aan de bovenkant gelijkmatig in tot de wijdte van het 

ondervoorpand (aan de onderkant gemeten.) Let daarbij op de patroontekens.                  
Speld de ruchestroken op de onderste voorpanden en stik ze vast.                                

Vouw de naadtoeslagen naar boven en stik ze aan de goede kant door.     

10. Leg het ondervoorpand g.k.o.e. op het onderachterpand en sluit de zijnaden. Vouw de naadtoeslagen naar de 
voorpanden en stik ze aan de goede kant door.                         

11. Speld het onderste jurkpand g.k.o.e. aan het bovenste pand. Vouw de naadtoeslag naar boven en stik hem 
aan de goede kant smal door.              

12. Zoom de jurk aan de onderkant.        
Er kan ook een ruche aan de onderkant van de jurk worden gemaakt. Als de ruche niet aan één stuk is 

geknipt, dan de korte zijstukjes met de g.k.o.e. leggen en vaststikken. Zoom één  kant van de strook, rimpel 
de andere kant in en stik hem met de g.k.o.e. langs de onderkant van de jurk. Begin en eindig vlak voor de 
vouwlijn van de voorranden.                                                                                                                                                                                                                                        
Een andere manier: de ruchestrook kan ook tot aan de voorranden aangenaaid worden. Let hierbij op dat de 
ruche tot kort voor middenvoor mag rimpelen maar niet verder.                                                  

13. Bij gebruik van dunne of rekbare stoffen, de voorrandbeleggen aan de binnenkant met een strook vlieseline 
verstevigen. Strijk de naadtoeslag van het beleg naar binnen. Vouw de beleggen langs de vouwlijn naar 

buiten om (g.k.o.e.) en speld de onderkant vast.                                                 
 

Voor een jurk met extra zoomruche (die tot aan de vouwlijn is aangezet): vouw de zoomruche eerst naar 
boven en leg dan het voorrandbeleg erover heen. 

Stik aan de onderkant van het beleg de korte kanten in zoombreedte op elkaar. Knip de hoeken schuin weg 

en eventueel de naadtoeslag wat korter.              
 

Let op: als de zoomruche tot helemaal voor aan de rand is aangenaaid, vouw dan het beleg bij de vouwlijn 
naar binnen en speld hem vast.                                        

14. Vouw het beleg naar binnen en strijk het netjes plat.       

Jurk met ruchezoomstrook: strijk de zoomruchestrook naar beneden. Vouw de naadtoeslag naar boven en stik 
hem aan de goede kant door.                                          

15. Stik het knooplijstbeleg op belegbreedte vast.  

16. Vouw de halsafwerkstrook in de lengte dubbel en strijk de naadtoeslagen aan de korte kanten naar binnen. 
Speld de strook met de open kanten aan de goede kant van de hals en stik hem vast. Begin daarbij aan de 
stofvouw van het beleg en eindig aan de andere kant weer vlak voor het beleg. Als de strook te lang is, knip 
deze dan gewoon af en vergeet de naadtoeslag niet.                                

17. Vouw de naadtoeslag van de afwerkstrook in de hals en stik hem aan de goede kant met een siersteek of 

dubbel door.            

18. Rijg elastiek in de zo ontstane tunnel en stik het elastiek aan één kant ca. 2cm vanaf het begin van de tunnel 
goed vast. Trek het elastiek tot de gewenste wijdte aan en stik het aan de andere kant weer 2cm vanaf het 
tunneleinde goed vast.   
Stop een strikbanduiteinde in de tunneluiteinden en stik deze goed vast. Maak eventueel eerst een knoop in 

het lint of band zodat ze beter houvast hebben met vaststikken.                             
Naar wens kunnen de strikbanden ook aan het elastiek vastgezet worden, dan als het elastiek op 2cm afstand 
van het tunneluiteinde wordt doorgestikt, dan het band nog een keer aan het tunneleinde doorstikken.                                                   
 

Een andere manier is voor kleinere kinderen handiger, nl. ipv. strikbanden een lusje in de ene kant van de 

tunnel stikken en de andere kant van de tunnel dichtnaaien. Daarboven op een knoop aanzetten.                                                                           

19. Voor een getailleerd effect kunnen in de zijnaden strikbanden worden meegestikt. Trek daarvoor de jurk even 
aan, kijk op welke hoogte de strikbanden moeten komen en stik ze daarna op of tussen de rechter en linker 
zijnaad vast.           

20. Maak knoopsgaten en zet knopen aan of sla drukkers in.     

 

Klaar! 

 

Veel plezier met Destina!            


