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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. 

Dit patroon is heerlijk basic: je kunt er veel mee variëren en het is ook heel geschikt voor beginnende 

naaisters. 

De jurk kan in blouse-, tuniek- en jurklengte gemaakt worden, met een V-hals of een vierkante hals, met 

lange of korte en zelfs zonder mouwen. 

Op de rug kan een sluiting gemaakt worden met strikbanden, maar ook zonder sluiting is mogelijk. 

Omdat de mouwen aangeknipt zijn, komt stof met een mooie print goed tot zijn recht. 

Grote of kleine printen op de stof, nostalgische stof of effen en eventueel ruim versierd, het kan allemaal 

met dit patroon en de jurk ziet er dan steeds weer anders uit.  

Alle normale katoentjes zijn voor dit model geschikt. Voor de herfst is een soepele babyrib of velvet ook 

heel goed bruikbaar.                

 

Dit patroon valt ruim, zodat er met gemak een shirt onder past en zodat het lang aan kan. Voor smalle 

meisjes en voor een dun zomerblousjes kan beter  

een maatje kleiner worden gebruikt. 

 

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

Materiaal/maten 74/80 86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 

T
u
n
ie
k
  

 

bovenwijdte 64 cm 66 cm 68 cm 70 cm 74 cm 78 cm 

schouderbanden 4 cm 4,5 cm 5 cm 5,5 cm 6 cm 6,5 cm 

lengte vóór        50 cm 57 cm 65 cm 70 cm 79 cm 88 cm 

lengte voor, kort 38 cm 43 cm 48 cm 53 cm 59 cm 66 cm 

K
im

o
n
o
 

 

bovenwijdte 66 cm 68 cm 70 cm 72 cm 76 cm 80 cm 

mouw, lang 22,5 cm 26,5 cm 31 cm 35,5 cm 40 cm 44,5 cm 

mouw, kort 18 cm 19 cm 20 cm 21 cm 22 cm 23 cm 

lengte voor, lang 51 cm 58 cm 66 cm 71 cm 80 cm 89 cm 

lengte voor, kort 30 cm 34 cm 38 cm 42 cm 46 cm 50 cm 

stof, tuniek 

(140 cm breed) 
65 cm 70 cm 80 cm 85 cm 90 cm 125 cm 

stof, kimono 

(140 cm breed) 
65 cm 70 cm 85 cm 115 cm 125 cm 185 cm 

fournituren vlieseline, evt. sierband, biaisband en  1 knoop 
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Knippen     

Knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. 

Beide versies kunnen in blouse-/tuniek- of jurklengte worden gemaakt. De mouwvarianten kunnen ook 

onderling verwisseld worden en ook kan er nog gekozen worden  in de sluiting op de rug. Er kan bv een rits 

op de rug worden gemaakt of de sluiting in knoopjes aan de voorkant. 

Meet de gewenste lengte vanaf de schouder en knip die lengte af. 

Hieronder staan twee voorbeelden beschreven: een mouwloos model met een vierkante hals en een sluiting 

op de rug met strikbanden. De achterpanden worden dan apart geknipt.  

Het andere voorbeeld is een kimono-versie met V-hals. De sluiting op de rug is een gepaspeld split dat in 

het rugpand wordt gemaakt nadat deze aan de stofvouw is geknipt.  Gebruik voor de paspel een stukje 

biaisband of een schuine strook.  

 

 

Kniplijst  

mouwloos model    

 1 - voorpand                          1 x aan de stofvouw 

 2 - achterpand                       2 x 

 3 - voorpand-halsbeleg           1 x aan de stofvouw 

 4 - achterpand-halsbeleg        2 x 

 5 - armsgatbeleg                   4 x 

Kimono- versie 

 6 - voorpand                        1 x aan de stofvouw 

 7 - achterpand                     1 x aan de stofvouw 

 8 - voorpand-halsbeleg         1 x aan de stofvouw 

 9 - achterpand-halsbeleg      2 x 

 10 -  splitbeleg                       1 x  

 

 

 

Werkwijze 

Mouwloze jurk met vierkante hals            

1. Werk alle delen af met een zigzagsteek of met de locker. 

2. Sluit de schoudernaden van de halsbeleggen en de armsgatbeleggen.       

3. Verstevig alle hoekpunten van de voor- en achterbeleggen met vlieseline. De beleggen kunnen ook 

helemaal met vlieseline verstevigd worden.       

4. Leg voor- en achterpanden g.k.o.e. en sluit de schoudernaden. Vouw de naden naar het voorpand en 

stik ze aan de goede kant door.                           

5. Speld het halsbeleg g.k.o.e. in de hals.  

Speld twee bandjes achter tussen jurk en halsbeleg net 1 cm onder de halsrand voor de achtersluiting. 

Laat een klein stukje band middenachter uitsteken. De rest van het band ligt tussen beleg en jurk.                                                                                     

6. Stik nu het beleg in de hals. Stik ook de smalle stukjes van het beleg vast en stik de bandjes mee. 

Knip de hoeken schuin af en knip de binnenhoeken voorzichtig tot aan het stiksel in.                   

7. Stik de armsgatbeleggen g.k.o.e. in de armsgaten. Knip ook hier de hoeken tot aan het stiksel heel 

voorzichtig in.                         

8. Geef op de rug aan tot hoever het split moet komen en stik de middenachternaad tot aan dit punt 

g.k.o.e. dicht. Stik aan het einde bij het split een paar keer heen en weer zodat de naad niet los laat.  

Vouw het halsbeleg naar binnen en strijk het plat. Strijk de middenachternaad open.                                   

9. Stik de hals en het middenachtersplit aan de goede kant door.                 
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10. Leg het voor- en achterpand g.k.o.e. Sluit de zijnaden beginnend bij de beleggen tot aan de onderkant 

in één keer.       

      Keer de jurk, vouw de beleggen naar binnen en stik de armsgaten rondom door.                                                                                     

11. Speld het halsbeleg en armsgatbeleg bij de schouders glad over elkaar heen en stik alle beleggen nog 

een keer in een afstand van 1 cm vanaf de rand door.         

      Zoom de jurk. 

 

Kimono-jurk met V-hals                  

1. Werk alle delen met een zigzagsteek of met de locker af. 

2. Verstevig het halsbeleg met vlieseline of strijk alleen een restje vlieseline op de punt van de V-hals.    

Stik het beleg g.k.o.e. in de hals. Knip de punt heel voorzichtig tot aan het stiksel in.                                       

3. Keer het beleg naar binnen en strijk het plat. Stik het beleg in een afstand van ca. 0,5 cm vanaf de 

rand door.                                        

4. Indien gewenst het driehoekige inzetstuk aan de bovenkant smal zomen en met de verkeerde kant op 

de goede kant van de V-hals spelden. De naadtoeslag van dit driehoek ligt dan bovenop de V-hals. 

Stik twee sierbandjes vanaf de schouder tot aan de punt over de naadtoeslagen van het driehoekje 

heen, zo zit gelijk het driehoekje vast.             

Stik nog een sierbandje dwars over het voorpand zodat de aanzetpunten van de beide andere sier-

bandjes bedekt worden. In plaats van de sierbandjes kan ook het driehoekje onder de V-hals gestikt 

worden.                                           

5. Speld het achter-halsbeleg g.k.o.e. in de hals en stik het vast. Knip de naden korter, keer het beleg 

naar binnen en stik het aan de goede kant voetjebreed door.                                                           

6. Stik een stukje schuin band of biaisband in het split. Vouw aan het begin en het einde van het split het 

band 1 cm naar de verkeerde kant van de jurk.                                                                                                                

Begin met stikken linksboven en stik in de rechter gleuf van het biaisband. Trek tijdens het stikken het 

band voorzichtig recht aan de onderkant van het split en stik aan de andere kant verder.  

7.   Vouw het band om het split en speld het vast.  Speld aan de bovenkant een kleine lus van sierband 

onder het biaisband. 

8. Stik aan de goede kant van de jurk het band en het lusje met een zigzagsteek vast.  

Vouw het lusje naar voren en zet het met  een trensje vast.                                                                                         

9. Vouw het rugpand in de lengte dubbel, g.k.o.e. Stik aan het uiteinde van het split een klein hoekje in 

het biaisband.                                                                                        

Vouw de jurk weer recht en strijk het split glad.  

10. Sluit de schoudernaden g.k.o.e. en stik ze op de rug door.                                                                                                                                                          

11. Stik op de rug een bandje net als op het voorpand. Of speld twee strikbanden tussen de zijnaden uit.                         

12. Sluit de mouw- en zijnaden g.k.o.e. in één keer.  Knip de naden in de armrondingen een stuk korter of 

knip ze een paar keer tot 2 mm voor de naad in.                                                                                         

13. Zoom de mouwen en de onderkant. Keer de jurk en strijk hem zodat de rondingen mooi vallen. Zet een 

knoop aan op het achterpand. 

Klaar!  

 

Veel plezier en succes met PEARL! 


