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Winterjurk DAISY 

www.kleiderwerkstatt.com  

 

Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof.  

Knip naar wens de capuchon of de kraag met beleg 
erbij.  

Neem alle tekens van het patroon over op de stof.  

 

Stik de capuchondelen met de goede kanten op elkaar.  

Sluit de schoudernaden.    

 

Stik de capuchon in de hals en let er op dat de 
voorkanten gelijk lopen met de voorrand van de 
voorpanden.  
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Stik een klein lusje van stof op de verkeerde kant van 
de stof.  

Stik de voorpassen tot aan het teken dicht.  

   

 

Strijk de naadtoeslag van de voorranden van de 
passen en de capuchon naar binnen en stik ze in een 
afstand van ca. 5 mm vanaf de rand door. 

 

Leg de pas met de goede kant naar boven neer. Leg 
het jurkpand met de goede kant op de pas, langs de 
aangegeven lijn. De pas piept nu een ruime centimeter 
onder het rokpand uit. Speld de delen zo op elkaar en 
stik ze vast.  

 

Strijk het rokpand naar beneden en stik het aan de 
goede kant door. Geef met twee spelden aan waar 
straks het elastiek komt.   
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Stik nu een naad net 1 cm onder de als gestikte naad 
van speld tot speld zodat er een tunnel ontstaat. Rijg 
elastiek in de tunnel en stik dat op de plaats van de 
tekens vast. 

 

Stik de tunnelnaad totaan de zijnaden verder.  

 

Zet de mouwen in de armsgaten. Stik de figuurnaden.  

Strijk de figuurnaden in de zijkant naar beneden en de 
figuurnaden aan de onderkant naar de zijkant.  

 

Sluit de mouw- en zijnaden in één keer.   

Zoom de jurk.  

Dat gaat gemakkelijker als er één keer met de locker 
langs de onderkant is gestikt met de differentieel op 
strak. De onderkant rimpelt dan iets in en de stof  is 
dan gemakkelijker om te vouwen.  

Zoom de mouwen en stik eventueel een tunneltje van 
1cm breed in de mouw zodat er elastiek ingeregen kan 
worden.  
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Zet een knoop aan. 

 

De jurk met kraag:  

Sluit de schoudernaden van passen en beleg.  

 

Speld de kraagdelen g.k.o.e. Stik de smalle en de 
bovenkanten op elkaar. en. Laat aan de smalle kanten 
tussen de tekens kleine stukjes open voor een koordje. 
Strijk eventueel bij de hoeken een stukje vlieseline ter 
versteviging. Knip de naden korter en de hoeken schuin 
weg.   

 

Keer de kraag en stik de bovenkant onder en boven de 
tunnel smal door. Stik tot aan de kleine openingen.   

Rimpel de onderkant van de kraag in.   
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Stik de kraag g.k.o.e. in de hals. Laat de naadtoeslag 
aan de voorranden van de passen uitsteken. 

 

Stik het halsbeleg op de kraag, stik het ook op de korte 
smalle kanten op de pas en leg er aan één kant een 
klein lusje tussen. Stik het lusje mee.   

Knip de naadtoeslag korter, knip de hoeken schuin weg 
en vouw het beleg om.  

   

 

Stik de passen voor tot aan het teken op elkaar. Strijk 
de naadtoeslag van de passen naar binnen en stik hem 
rondom op ca. 0,5 cm vanaf de rand door. 

 

Rijg een koordje door de tunnel van de kraag.  
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Leg twee zakdelen met de goede kanten op elkaar. 
Laat een stukje aan de bovenkant open.   

Knip de naden korter en de hoeken schuin weg. Keer 
de zak.  

   

 

Leg een plooitje in de bovenkant en stik de bovenrand 
twee keer door. Speld de zak op het voorpand, stik 
hem smal langs de rand op en verstevig de zakingang 
met trensjes. 

 

KLAAR ! 

 


