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Beschrijving overgooier          
 

 
Deze overgooier met zijn opvallende sluiting kan voor de zomer en winter 

gemaakt worden: in de zomer gewoon zo met korte broek of legging eronder 
en eventueel een T-shirt. In de winter over een maillot en shirt met lange 

mouwen. De vlotte zakken op het voorpand maken het modelletje lekker vlot. 
Het rokdeel valt wat bol, helemaal als er een boordje of rekbaar kantje aan de 

zoom uitgerekt aan de zoom wordt gestikt.  
 

Er kunnen veel soorten stoffen gebruikt worden voor dit model: ribcord, velvet 
(fluweel), joggingstof of nickyvelours, katoentjes, eigenlijk kan alles en bepaalt 

het seizoen meer de stofkeuze. Effen of bedrukt of verschillende stofjes bij 
elkaar, ieder jurkje wordt weer anders. Gebruik voor stevige meisjes misschien 

een stofje met een beetje stretch?  

 
De schouderbanden zijn zo bedacht, dat de overgooier mee groeit met het kind. 

Ze kunnen onder of over de pas vastgeknoopt worden. Of met typische 
tuinbroeksluitingen.  

 
Gekroond wordt het jurkje dan met mooie opvallende knopen.                    

Voor en achter is er genoeg ruimte voor versieringen en borduurtjes.          
Deze overgooier is snel klaar en staat geweldig!  

Het jurkje staat ieder meisje leuk. Maak hem eens helemaal met je eigen 
fantasie, dan wordt je een designer!  

 
Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto’s en veel 

designvoorbeelden is te vinden op onze homepage www.farbenmix.de– 
Anleitungen. bij de Nederlandse vlag. 

 

De maten in de tabel zijn de maten van het gemaakte kledingstuk. 
Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op wijdte en lengte! 

 

Materiaal/maten  72/80 86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 

bovenwijdte 56 64 66 68 72 76 84 

lengte voor  49 53 57 60 68 76 88 

stof 

(140 cm breed)  
50 55 70 75 85 100 115 

fournituren 2 knopen, boordstof, vlieseline (of speciale tuinbroeksluiting) 

 

 
 

 
 

 

http://www.farbenmix.de/
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Kniplijst       
1 - voorpand midden 1 x aan de stofvouw 
2 - zij-voorpand  2 x 
3 - voorpas 2 x aan de stofvouw 
4 - achterpand  1 x aan de stofvouw 
5 - achterpas 2 x aan de stofvouw 
6 - zak 2 x (bij dunne stof 4x) 
7 - schouderband 2 x 
 

Knippen boordstof : 
De maat van de boordjes is altijd afhankelijk van de rekbaarheid van de stof. 

Daarom zijn hier de maximale lengtes opgegeven. Knip het teveel eventueel 
af. 

Bij de zakingangen wordt het boordje maar een klein beetje gerekt bij het 
aannaaien, het onderboord mag wel meer gerekt worden voor een balloneffect. 

 
De maten voor de boordjes zijn inclusief naadtoeslag! 

 

 72/80 86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 

zoomboordje  10 cm x 
74 cm 

10 cm x  
82 cm 

10 cm x 
 84 cm 

10cm x 
 86 cm 

10 cm x 
 90 cm 

10 cm x 
 96 cm 

10 cm x 
104 cm 

2 x zakboordje   8 cm x  
9 cm 

8 cm x 
10,5 cm 

8 cm x 
 11 cm 

8 cm x 
 11 cm 

8 cm x 
 12 cm 

8 cm x 
12,5 cm 

8 cm x 
 14 cm 

 
Werkwijze:  

Als de overgooier van een niet-rekbare stof wordt gemaakt, gebruik dan een 
normale rechte steek en werk de naden samen af met een zigzagsteekje of de 

lockmachine. Voor een jurkje van rekbare stof is de locker handig, maar hij 
kan ook met de normale naaimachine met een smalle zigzagsteek van normale 

lengte of met een steelsteekje in elkaar worden gezet. Gebruik bij rekbare stof 
bij voorkeur een ballpointnaald of stretchnaald.                               

 
De schouderbanden kunnen onder of over de pas geknoopt worden. Als ze 

onder de pas gaan vallen, worden de knoopsgaten in de pas gemaakt. Komen 
de schouderband over de pas, maak dan de knoopsgaten (drie boven elkaar) 

in de schouderbanden.                                                                                  

 
 

Werkbeschrijving:  
1 - Knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. 

Knip de boordjes volgens de tabel en naar rekbaarheid van de stof. 
 

2 - Verstevig de uiteinden van de schouderbanden met vlieseline en ook de 
voeringpas, daar waar de knoopsgaten of knopen komen.  

 
3- Strijk de naadtoeslag van de schouderbanden naar binnen op één korte kan 

na, die blijft open. Vouw de schouderband dubbel, de goede kant buiten en 
strijk hem nog een keer. Stik hem rondom door.                  

 
4 - Bij gevoerde zakken de twee deeltjes op elkaar spelden.                                   
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5 - Vouw de boordjes voor de zakingangen in de lengte dubbel en speld ze met 

de open kanten ietsje uitgerekt aan de goede kant van de zakingang.  
 

6 - Vouw de naadtoeslag in de zak en stik hem smal door. Knip het boord dat 
uitsteekt een beetje bij.             

 
7 - Speld de zakken op de zij-voorpanden en stik ze op de naadtoeslag vast.                               

 
8 - Stik de zij-voorpanden goede kanten op elkaar op het voorpand. Werk de 

naadtoeslag samen af en vouw ze naar het midden. Stik de naden smal door.        
 

9 - Stik voor- en achterpas aan voor- en achterpand. Werk de naadtoeslagen 
samen af maar nog NIET aan de goede kant doorstikken! 

  

10 - Sluit de zijnaden en werk de naadtoeslagen af.  
 

11 - Leg de voeringpassen met de goede kanten op elkaar en sluit hiervan 

eveneens de zijnaden. Werk de onderkant af.      
 

12 - Stik de schouderbanden met de korte open kanten met de goede kanten 

op elkaar op de achterpas: de banden wijzen daarbij naar beneden! 
 

13 - Keer de buitenste jurk en schuif de pas hierin, goede kanten op elkaar. 

Stik de bovenkanten van de pas rondom op elkaar, de schouderbanden worden 
mee gestikt. 

 
14 - Knip de naadtoeslag in de rondingen terug tot 2 á 3 cm en knip de 

naadtoeslag in de bochten een paar keer in tot vlak voor de naad. De 
aanzetnaad voor de schouderbanden niet inknippen, wel de hoeken schuin 

wegknippen.  
 

15 - Keer de overgooier. Duw de hoeken van de pas netjes uit en strijk hem. 
Stik de pas rondom smal door.    
 

16 - Speld de voeringpas netjes glad op de buitenste pas en stik hem net 

boven de pasnaad aan de goede kant door. Vouw de naadtoeslag van de pas 
daarbij naar boven, de voeringpas wordt zo gelijk mee vast gestikt.                                    
 

17 - Sluit de onderboord tot een ring. Vouw het boordje in de lengte dubbel, de 
goede kant buiten. Speld het boord aan de zoom van de jurk en rek hem 

daarbij iets uit. Verdeel het boord in vier gelijke delen om te zorgen dat hij 
rondom gelijkmatig rekt. De naad van het boord valt op de zijnaad van de jurk.            
 

18 - Vouw de naadtoeslag naar boven en stik hem rondom door. 
 

19 – Maak knoopsgaten in de schouderbanden – dan liggen deze boven op 

de pas. Of maak knoopsgaten in de pas – de schouderbanden vallen dan 
onder de pas. Zet knopen aan op de pas of op de schouderbanden. KLAAR! 


