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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 is het perfecte little-girls-dress voor iedere gelegenheid! Ik heb deze jurk voor mijn dochter ontworpen en zij 
vindt het een heerlijk wervelende jurk! Eén in de kast is niet genoeg!! 
 
Meisjes houden van mooie wijde jurken en vooral van prachtige jurken die ze iedere dag aankunnen. Voor elke 
dag naar school, om de mooiste te zijn op hun verjaardag, stralend op hun communie, als bruidsmeisje of voor 
een ander feest. Het perfecte patroon voor in de zomer en met een longsleeve en legging eronder ook in de 
winter. 
 
De jurk heeft een wijde hals, is mooi getailleerd en valt naar onderen wijd uit. 
 
Het jurkje heeft 3 versies van de mouwtjes: pofmouwtjes met elastiek, pofmouwtjes met een ingestikt plooitje in 
het zoompje of fladdermouwtjes. Het heeft een sierbandje als leuk accent, dat je ook weer kunt versieren met 
kraaltjes of alleen met een strikje. 
 
Het is een geweldig halflang draai-jurkje dat in diverse uitvoeringen kan worden gemaakt, zodat ieder meisje een 
droomjurk in haar kast heeft hangen. En gemaakt van een ander stofje is het jurkje weer een heel ander jurkje. 
 
De stofkeuze bepaalt de look van de jurk:               

- met een combi van 2 soorten poplin krijg je een vrolijke jurk die dagelijks kan worden gedragen 
- van soepele katoentjes krijg je een luchtig dansende zomerjurk    
- met dunne babyrib valt de jurk prachtig 
- van soepele velvet maak je een echte prinsessenjurk 
- met een mooie nickyvelours  hoef je hem nooit te strijken      
- van soepele stoffen, zoals zijde, taft, batist en kant wordt het een prachtige jurk voor communie of 

bruidsmeisje, al dan niet verlengd naar eigen smaak 
- helemaal van tricot kan de jurk zonder rits gemaakt worden. 
  

Het zomerjurkje ELODIE is een jurkje dat enkellaags kan worden gemaakt of geheel of gedeeltelijk worden 
gevoerd. De voering kan iets langer zijn dan de rok of worden afgewerkt met een rimpelstrook van tule. De 
lengte van de jurk kan ook naar wens aangepast worden.              
  
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 * 55 cm 58 cm 62 cm 66 cm 68 cm 78 cm 

schouderbreedte/ mouwlengte     9,3 cm 10,3 cm 11,5 cm 12,2 cm 13,5 cm 15 cm 

lengte voor  51 cm 58 cm 65 cm 74 cm 84 cm 95 cm 

stof – bovenste jurk 

(140 cm breed)  
100 cm 120 cm 165 cm 210 cm 250 cm 290 cm 

stof – voering/onderjurk 

(140 cm breed)  
100 cm 120 cm 165 cm 210 cm 250 cm 290 cm 

mouwzoomelastiek 

(0,5 cm breed),  2 x 
22 cm 24 cm 26 cm 28 cm 30 cm 32 cm 

halstunnel-elastiek  

(0,7 cm breed) 
62 cm 64 cm 66 cm 68 cm 70 cm 72 cm 

rits of blinde rits 15 cm 15 cm 20 cm 20 cm 25 cm 25 cm 

fournituren naar wens: sierband, bijv. fluweelband 

* bovenwijdte gemeten op het smalste stuk van de jurkbovenkant = aanzet rokdeel  
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Knippen      

Knip de gewenste patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. Neem de 
patroontekens over op de stof (de kleine streepjes aan de randen van het patroon).                
Meet voor het knippen van het elastiek eerst na of de lengtes goed zijn. Die zijn ook afhankelijk van de 
rekbaarheid van het elastiek. Het elastiek in de hals is ruim gemeten. Als de halslijn wat strakker moet, trek dan 
het elastiek wat meer aan.                                                                                  
 
Voor een eenvoudig jurkje van tricot kan het achterpand  (patroondeel 2) ook aan de stofvouw gelegd worden, 
een rits is dan overbodig. Hierbij is het dan wel heel belangrijk dat het rokgedeelte met een rekbare steek wordt 
aangezet en doorgestikt. 
 

Kniplijst        
Variant  A: ongevoerde jurk met pofmouwtjes 

 1 -  voorpas         1 x aan de stofvouw 
 2 - achterpas        2 x  
 3 - mouw      2 x aan de stofvouw 
 4 - rokpand lang  8 x 
 
Variant  B: gevoerde jurk met springplooimouwtje (op de mouwen na zijn alle delen gevoerd) 
   buitenkant       voering    

 1 -  voorpas         1 x aan de stofvouw 1 x aan de stofvouw 
 2 - achterpas        2 x    2 x 
 3 - mouw     2 x aan de stofvouw 
 4 - rokpand lang 8 x 
 4 - rokpand lang OF kort (4a)      8 x 
 
Naar wens: stroken tule (voor de zoom van de onderjurk) knippen. 
De stroken tule kunnen in elke gewenste lengte  (bijv. 1,5 keer de wijdte van de zoom) en breedte (bijv. 3-5cm 
plus naadtoeslag) geknipt worden. (Als de tule niet uit de hele stofbreedte geknipt kan worden, kan ze ook uit 
twee gelijke delen geknipt, of desnoods uit meerder stukken). 
 
Variant C: gevoerd jurkje met fladdermouwtjes (Bij deze variant is alleen het rokgedeelte gevoerd.) 
   buitenkant  voering    

 1 -  voorpas                 1 x aan de stofvouw 
 2 - achterpas                2 x 
 5 - fladdermouwtje  4 x 
 4a - rokpand kort  8x 
 4 - rokpand lang       8 x 
 

 

Werkwijze 
Tips voor de ritsen: 

- Bij blinde ritsen zitten de tandjes aan de "verkeerde" kant en een beetje ingerold, maar die kunnen met de 
vingers open gebogen worden.                                                                                                                    
- over kunststof ritsen kan meestal zonder problemen heen genaaid worden. Daarna kunnen ze, indien nodig, 
worden ingekort.    
 
Ongevoerde jurk met pofmouwtjes 

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

2. Speld de mouwtjes volgens de patroontekens met de goede kanten op elkaar (g.k.o.e.) aan het pasje voor 
en de     achterpasjes. De mouwtjes steken dan bij de hals een stukje uit. Dat moet, want als de naad 
gestikt is, loopt de rand mooi gelijkmatig door zodat in de hals een mooie tunnel gestikt kan worden.             
Stik de mouw vast. Strijk de naden open en knip het puntje, van de mouwen, dat boven de rand uitsteekt 
af. 

3. Leg voor- en achterpas met de g.k.o.e. Let daarbij op dat de raglannaadjes precies op elkaar vallen. Sluit de 
zijnaden, begin daarbij precies in de raglannaad en hecht begin en einde van de naad goed af. Strijk de na-
den open.                                                                                         

4. Stik alle rokpanden g.k.o.e. aan elkaar, maar sluit ze nog niet tot een ronde.          
Tip: de laatste naad blijft nog open voor de ritssluiting.                               
Strijk alle naden open.               

5. Rimpel de pas aan de onderkant in tot de wijdte van het rokdeel (aan de bovenkant gemeten.) Doe dit door 
twee naden naast elkaar te stikken (de eerste naad op de naadtoeslag en de tweede naad daar ca 1 cm 
naast).  Zet de draadspanning lager en stel een grote steeklengte in.                                                                                                                                                                
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Vouw de zijnaden van de pas en het rokdeel g.k.o.e.. Dat gaat het gemakkelijkste door een speld door beide 
naden te steken. Nu kan precies middenvoor aangegeven worden met een speld in pas en rokdeel.                                                                                                  

6. Knoop de begin- en einddraden aan één kant aan elkaar en trek aan de andere kant de beide onderdraden 
aan. Rimpel de pas gelijkmatig in tot de wijdte van het rokdeel. Speld rok en pas op elkaar.                                                                                 
Let op: middenachter moet de pas aan beide kanten 1,2cm ongerimpeld, dus glad blijven i.v.m. de rits.                 
Stel de machine weer in de normale positie en stik de pas tussen de rimpeldraden in vast op de rok. Haal de 
onderste rimpeldraad weg.  

7. Knip de naadtoeslag van het rokdeel tot ca. 0,5cm af. (De gerimpelde naadtoeslag van de pas laten staan.)  
Vouw de naadtoeslag naar beneden en stik hem aan de goede kant door.                                  

8. Naar wens kan een sierbandje over de rokaanzetnaad gestikt worden. Speld hiervoor het band over de naad 
en stik het vast. Vouw de banduiteinden middenachter een klein stukje naar binnen.                                 
Tip: om te zorgen dat het band netjes vastgestikt wordt, is het handig het band aan beide lange kanten 
beide keren in dezelfde richting te stikken. Stik het band eerst op de pas en daarna op het rokgedeelte (in 
dezelfde naairichting).                            

9. Zet het elastiek met een speldje vast aan de zoom van het mouwtje en zet het aan beide kanten met een 
paar steken op de naadtoeslag bij de mouwaanzetnaad vast.  Rol het elastiek in de stof en zet de zoom met 
spelden vast. Stik met een ritsvoetje vlak langs het elastiek dat in de stof zit. Zo ontstaat een tunneltje met 
daarin het elastiek. Stik van mouwaanzetnaad tot mouwaanzetnaad en trek tijdens het stikken de stof met 
het elastiek erin glad. Dit gaat het gemakkelijkst als de ene hand aan de mouw trekt en de andere hand de 
stof achter het naaivoetje door trekt zodat de stof mooi gelijkmatig gestikt wordt.               

10. Jurk met blinde rits:                    

Doe de rits open.  Doe de runner naar beneden. Leg de rits met de tandjesrand naar boven op de goede kant van 
de achterpas langs de naadtoeslag. De dikke afsluittandjes moeten ca. 4-5cm onder de pasbovenkant liggen. 
Voor beginners is het handig om het ritsband 2mm langs de rand van de stof vast te stikken.  Gevorderden 
kunnen deze stap overslaan.                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Klik het speciale blinderitsvoetje aan de naaimachine.                                 
Begin bovenaan bij de dikke afsluittandjes en stik de rits met de tandjes naar de zijkant gevouwen in de linker 
richel van het ritsvoetje vast. De naald stikt vlak langs de tandjes in het ritsband. Stik tot kort voor de runner.                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                       
Sluit de rits en steek een speld in de rits precies in de aanzetnaad tussen het bovenstukje en rok. Zet een 
streepje in het verlengde van de speld op de andere kant van de rits. Als er een bandje over de aanzetnaad is 
gestikt, steek dan een speld precies boven en onder het bandje en teken een streepje aan de andere kant van de 
rits. De rits kan nu weer open. Speld de rits vast aan de andere kant van de jurk. De eerste speld op de plek van 
het potloopstreepje precies op de aanzetnaad van de pas op de rok. Speld de rest van de rits en stik hem vast. 
Dit keer loopt de naald in de rechterrichel van het ritsvoetje.                                                                                                                         
Sluit de rits en kijk of hij mooi in de jurk zit.                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                  
Keer de jurk en speld beide achterrokdelen g.k.o.e.                                                                       
Klik het normale ritsvoetje aan de machine. De naald moet rechts van het voetje in de stof komen. Houd het 
losse ritseinde voorzichtig aan de kant zodat het niet meegestikt wordt. Stik van het einde van de rits tot aan de 
zoom. Hecht de naad aan begin en einde goed af. Als er nog een stukje open is gebleven, sluit dit laatste stukje 
dan met de hand.                                                                                                                                                                                                                                                                    
Speld de uiteinden aan de bovenkant van de rits van de naad weg aan de naadtoeslag, zodat deze niet 
meegestikt wordt. Speld de pas boven de rits g.k.o.e. en stik hem dicht. Hecht de draden goed af. Er blijft een 
halve centimeter over naar de rits toe die met de hand met kleine steekjes dichtgemaakt moet worden. Strijk de 
naad open.                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Jurk  met normale rits: 

Let er op dat de rits pas na de bovenste  4-5cm begint,  dus de bovenkant van de pas achter blijft nog even los.        
Leg de achterpanden van de jurk met de g.k.o.e. en geef op de jurk aan waar de rits begint en eindigt.                                                                                                                             
Stik de middenachternaad van de buitenste pasdelen en de rokdelen op de plaats waar de rits komt, met de 
grootst mogelijke steeklengte dicht. Stel de steeklengte weer in op normaal, stik even heen en weer en stik 
verder tot aan de zoom.                                                                                                                                                                   
Leg de rits met de tandjes naar beneden op de naadtoeslag aan de binnenkant van de jurk en  vouw de bovenste 
puntjes naar de kant. (Bij veel stoffen is het mogelijk de rits gewoon met plakband vast te plakken en dan vast 
te naaien, dat is gemakkelijker. Probeer het eerst even!)                                                                      
Klik het ritsvoetje aan de naaimachine en pas indien nodig de naaldpositie aan. Stik de rits van boven naar 
beneden vlak langs de tandjes links en rechts vast. Stik aan het einde twee keer voor de zekerheid over de rits 
een dwarsnaadje.          
Torn de naad met de grote steken voorzichtig los. Strijk de naad open.                                                                                                         

11. Speld de losse uiteinden van de rits vast.                
Vouw de naadtoeslag in de hals naar binnen, speld hem vast en stik hem door. Stik vlak langs de rand van 
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de naadtoeslag en laat een stukje van 2cm open voor het elastiek. Rijg het elastiek in de zo ontstane tunnel, 
sluit het elastiek tot een ring en sluit de opening met een paar steekjes.      

12. Zoom de jurk.     

 

Gevoerde jurk met springplooimouwtje    

Bij deze variant is de onderjurk evenlang of korter dan de bovenste jurk. Hij komt dus niet onder de jurk 
vandaan. Er kan natuurlijk een extra ruche aan de onderjurk gezet worden.                           

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

2. Speld de plooitjes in de mouwen volgens de patroontekens en stik ze vast op de naadtoeslag van de 
mouwzoom. Zoom de mouwen en strijk ze plat.                                                                                                              

3. Speld de mouwtjes volgens de patroontekens g.k.o.e. aan de achterpasjes. De mouwtjes steken dan bij de 
hals een stukje uit. Dat moet, want als de naad gestikt is, loopt de rand mooi gelijkmatig door zodat in de 
hals een mooie tunnel gestikt kan worden.                                                                                                                                         
Speld de voeringpassen g.k.o.e. op de achterpasjes (de mouwtjes liggen tussen de twee lagen in).                      
Let op: de zoomrand van de mouwen valt precies tot aan de zijdelinkse naadtoeslagen van de pas. De 
naadtoeslag van de pas steekt dus nog uit.            
Stik de mouwen vast. Knip het kleine hoekje in de hals af, knip de naadtoeslag tot 0,5cm af en strijk ze in 
de pas.                                           

4. Doe hetzelfde met de voorpas.      

5. Leg een buitenste voor- en achterpas g.k.o.e. en ook een voering voor- en achterpas g.k.o.e. (de mouwtjes 
liggen dan tussen de voeringdelen en de zoomkanten liggen precies op elkaar)                                             
Speld de zijnaden van de buitenkant en de voeringpas precies op elkaar. De naden vallen precies op elkaar. 
Steek een speld in de overgang tussen buitenkant pas en voeringpas en een speld precies onder de 
zoomkant van de mouw. Sluit de zijnaad in één keer. De naad loopt precies onder de mouwzoom door. 
Strijk de naden open.                                                                     
Tip: het naaien gaat het gemakkelijkste als je begint bij de voeringpas.            

6. Stik alle rokpanden g.k.o.e. aan elkaar, maar sluit ze nog niet tot een ronde.          
Tip: de laatste naad blijft nog open voor de ritssluiting.                               
Strijk alle naden open.                                                                                                                                                             

7. Stik ook de onderjurkdelen g.k.o.e. Ook hier blijft de middenachternaad voor de ritssluiting open. Strijk alle 
naden open.                                            

8. Rimpel de pas aan de onderkant in tot de wijdte van het rokdeel (aan de bovenkant gemeten). Doe dit door 
twee naden naast elkaar te stikken (de eerste naad op de naadtoeslag en de tweede naad daar ca 1 cm 
naast) met een lage draadspanning en  een grote steeklengte.                                                                                                                                            
Geef het midden van de voorpas aan de onderkant aan met een speld. Speld de zijnaden van de pas en het 
rokdeel g.k.o.e.. Dat gaat het gemakkelijkste door een speld door beide naden te steken.                                                                                                                                                         
Speld middenvoor van de pas precies op middenvoor van het rokgedeelte.                                                                                                                                                           

9. Knoop de begin- en einddraden aan één kant aan elkaar en trek aan de andere kant de beide onderdraden 
aan. Rimpel de pas gelijkmatig tot de wijdte van het rokdeel. Speld rok en pas rondom op elkaar.                                                                                                                            
Let op: middenachter moet de pas aan beide kanten 1,2cm ongerimpeld, dus glad blijven i.v.m. de rits.                 
Stel de machine weer in de normale positie en stik de pas tussen de rimpeldraden in vast op de rok. Haal de 
onderste rimpeldraad weg.                                                                                                                                           

10. Knip de naadtoeslag van het van het rokdeel tot ca. 0,5cm af. (De gerimpelde naadtoeslag van de pas laten 
staan.)                                                                                           Vouw de naadtoeslag naar beneden 
en stik hem aan de goede kant door.                                                                                     

11. Naar wens kan een sierbandje over de rokaanzetnaad gestikt worden. Speld hiervoor het band over de naad 
en stik het vast. Vouw de banduiteinden middenachter een klein stukje naar binnen.                                 
Tip: om te zorgen dat het band netjes vastgestikt wordt, is het handig het band aan beide lange kanten 
beide keren in dezelfde richting te stikken. Stik het band eerst op de pas en daarna op het rokgedeelte (in 
dezelfde naairichting.)                                                                                                                                                                                      

12. Rimpel de voeringpas op dezelfde manier, speld hem aan de onderrok en stik hem vast. 
Knip de naadtoeslag van het rokdeel tot ca. 0,5cm af. (De gerimpelde naadtoeslag van de voeringpas laten 
staan.)  Vouw de naadtoeslag naar beneden en stik hem aan de goede kant door. 

13. Jurk met blinde rits: 

Doe de rits open.  Doe de runner naar beneden. Leg een kant van de rits met de tandjesrand naar boven op 
de goede kant middenachter van de bovenste jurk langs de naadtoeslag. De dikke afsluittandjes moeten ca 
3mm   onder de pasbovenkant liggen. Voor beginners is het handig om het ritsband 2mm langs de rand van 
de stof vast te stikken. Gevorderden kunnen deze stap overslaan.                                                                                                                            
 
Klik het speciale blinderitsvoetje aan de naaimachine.                                 
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Begin bovenaan bij de dikke afsluittandjes en stik de rits met de tandjes naar de zijkant gevouwen in de 
linker richel van het voetje vast. De naald stikt vlak langs de tandjes in het ritsband. Stik tot kort voor de 
runner.                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                    
Sluit de rits en steek een speld in de rits precies in de aanzetnaad tussen het bovenstukje en rok. Zet een 
streepje in het verlengde van de speld op de andere kant van de rits. Als er een bandje over de aanzetnaad 
is gestikt, steek dan een speld precies boven en onder het bandje en teken een streepje aan de andere kant 
van de rits. De rits kan nu weer open. Speld de rits vast aan de andere kant van de jurk. De eerste speld op 
de plek van het potloopstreepje precies op de aanzetnaad van de pas op de rok. Speld de rest van de rits en 
stik hem vast. Dit keer loopt de naald in de rechterrichel van het ritsvoetje.                                                                                                                              
Sluit de rits en kijk of hij mooi in de jurk zit.                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                    
Keer de jurk en speld beide achterrokdelen g.k.o.e.                                                                       
Klik het normale ritsvoetje aan de machine. De naald moet rechts van het voetje in de stof komen. Houd het 
losse ritseinde voorzichtig aan de kant zodat het niet meegestikt wordt. Stik van het einde van de rits tot 
aan de zoom. Hecht de naad aan begin en einde goed af. Als er nog een stukje open is gebleven, sluit dit 
laatste stukje dan met de hand. Strijk de naad open.                                                                                                                               
 
Geef bij de onderjurk middenachter aan tot hoever de rits komt. Hier blijft de naad open zodat de rits nog 
open kan. Stik vanaf hier de middenachternaad g.k.o.e. dicht tot aan de zoom. Hecht begin en einde van de 
naad goed af en strijk de naad open, ook daar waar de naad nog open is. Strijk daar de naadtoeslagen naar 
buiten om.        Speld de hals van bovenjurk en voering op elkaar. Speld de naar binnen gestreken 
naadtoeslagen van de voering op de rits en naai ze met de hand vast.                                                                     
Jurk met normale ritssluiting: 

Leg de achterpanden van de jurk met de g.k.o.e. en geef op de jurk aan waar de rits eindigt.                             
Stik de naad van boven aan de buitenkant van de pas tot aan het teken voor het einde van de rits met een 
zo groot mogelijke steeklengte. Stel de naaimachine weer in de normale stand, hecht de naad goed af en 
stik verder tot aan de zoom.                                                                                                                        
Leg de rits met de tandjes naar beneden op de naadtoeslag aan de binnenkant van de jurk. Begin daarmee 
ca 3mm vanaf de bovenkant van de pas. Vouw de bovenste puntjes naar de kant. (Bij veel stoffen is het 
mogelijk de rits gewoon met plakband vast te plakken en dan vast te naaien, dat is gemakkelijker. Probeer 
het eerst even!)      
Klik het ritsvoetje aan de naaimachine en pas indien nodig de naaldpositie aan. Stik de rits van boven naar 
beneden vlak langs de tandjes links en rechts vast. Stik aan het einde twee keer voor de zekerheid over de 
rits een dwarsnaadje.          
Torn de naad met de grote steken voorzichtig los. Strijk de naad open.                                                                                                                                                              
 
Geef bij de onderjurk middenachter aan tot hoever de rits komt. Hier blijft de naad open zodat de rits nog 
open kan. Stik vanaf hier de middenachternaad g.k.o.e. dicht tot aan de zoom. Hecht begin en einde van de 
naad goed                                           af en strijk de naad open, ook daar waar de naad nog open is. Strijk 
daar de naadtoeslagen naar buiten om.        Speld de hals van bovenjurk en voering op elkaar. Speld de 
naar binnen gestreken naadtoeslagen van de voering op de rits en naai ze op de rits vast.                      

14. Stik de lagen van de pas op de naadtoeslag aan de bovenkant op elkaar.         
Vouw deze naadtoeslagen dubbel naar binnen, speld ze vast en stik ze zo vast dat er een tunnel voor het 
elastiek ontstaat. Rijg elastiek in de tunnel en stik de uiteinden bij de rits goed vast.                                                                                                                 

15. Zoom de bovenste jurk en de onderjurk. 
Naar wens kan er aan de onderjurk ook een strook tule gestikt worden. Knip dan eerst de onderjurk rondom 
1cm korter als deze in de lange versie is geknipt.                         
Als de strook tule uit meerdere stukken bestaat, stik dan de korte kanten van de stroken g.k.o.e. en sluit ze 
tot een ring. Rimpel de strook gelijkmatig in tot de zoomwijdte van de onderjurk. Speld de strook op de 
onderjurk en stik hem vast. Vouw de naadtoeslag in de onderjurk en stik hem hierop door.   

Gevoerde jurk met fladdermouwtjes   

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

2. Zoom de mouwtjes aan de onderkant maar ook op de recht-van-draad-lijn. Zoom met een rolzoopje of met 
een heel smal zoompje. Werk de draden op de hoek eventueel weg met de hand.  

3. Speld de mouwtjes volgens de patroontekens met de goede kanten op elkaar (g.k.o.e.) aan het pasje voor 
en de achterpasjes. De mouwtjes steken dan bij de hals een stukje uit. Dat moet, want als de naad gestikt 
is, loopt de rand mooi gelijkmatig door zodat in de hals een mooie tunnel gestikt kan worden.             
Stik de mouw vast. Strijk de naden open en knip het puntje, van de mouwen, dat boven de rand uitsteekt 
af.                                                                                                                                                                                                                                    
Let op: de zoomkant van de mouw valt precies tot aan de zijdelingse naadtoeslagen van de pas. De 
naadtoeslagen van de pas steken dus nog een stukje uit.                                                                                                        
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4. Leg voor- en achterpas met de g.k.o.e. Let daarbij op dat de raglannaadjes precies op elkaar vallen. Sluit de 
zijnaden, begin daarbij precies in de raglannaad en hecht begin en einde van de naad goed af. Strijk de na-
den open.                                                                                                                                                                                                                               

5. Stik alle rokpanden g.k.o.e. aan elkaar, maar sluit ze nog niet tot een ronde.          
Tip: de laatste naad blijft nog open voor de ritssluiting.                               
Strijk alle naden open.                                                                                                                                                                         

6. Stik ook de onderjurkdelen g.k.o.e. Ook hier blijft de middenachternaad voor de ritssluiting open. Strijk alle 
naden open. 

7. Rimpel de pas aan de onderkant in tot de wijdte van het rokdeel (aan de bovenkant gemeten). Doe dit door 
twee naden naast elkaar te stikken (de eerste naad op de naadtoeslag en de tweede naad daar ca 1 cm 
naast) met een lage draadspanning en  een grote steeklengte.                                                                                                                            
Geef het midden van de voorpas aan de onderkant aan met een speld. Speld de zijnaden van de pas en het 
rokdeel g.k.o.e.. Dat gaat het gemakkelijkste door een speld door beide naden te steken.                                                                                                                                                            
Speld middenvoor van de pas precies op middenvoor van het rokgedeelte. 

8. Knoop de begin- en einddraden aan één kant aan elkaar en trek aan de andere kant de beide onderdraden 
aan. Rimpel de pas gelijkmatig tot de wijdte van het rokdeel. Speld rok en pas rondom op elkaar.                                                                                           
Let op: middenachter moet de pas aan beide kanten 1,2cm ongerimpeld, dus glad blijven i.v.m. de rits.                 
Stel de machine weer in de normale positie en stik de pas tussen de rimpeldraden in vast op de rok. Haal de 
onderste rimpeldraad weg. 

9. Leg de bovenste rok met de goede kant op de binnenkant van de onderrok, de pas ligt er tussenin. Stik de 
onderrok aan de rokbovenkant. De naad begint en eindigt hierbij aan beide kanten 3 cm voor de 
middenachternaad. ( de laatste centimeters blijven aan beide kanten open om de rits er gemakkelijker in te 
zetten.) Let er op dat de naden van boven- en onderrok op elkaar vallen.                

10. Naar wens kan een sierbandje over de rokaanzetnaad gestikt worden. Speld hiervoor het band over de naad 
en stik het vast. Vouw de banduiteinden middenachter een klein stukje naar binnen.                                 
Let op: de bovenste naad van het bandje loopt net boven de pasaanzetnaad en de onderste naad op de 
bovenrok. De onderrok wordt hierbij  niet meegstikt. 
Tip: om te zorgen dat het band netjes vastgestikt wordt, is het handig het band aan beide lange kanten 
beide keren in dezelfde richting te stikken.                                                                                                                                                                      

11. Trek boven- en onderrok uit elkaar en knip de naadtoeslag van de gerimpelde pas tot ca. 0,5cm terug.           
Vouw de naadtoeslag in de onderrok en stik deze op de onderrok door tot 3cm voor de middenachternaad. 
(De bovenste rok kan hierbij het beste naar boven weggevouwen worden, zodat hij niet per ongeluk 
meegestikt wordt.)      

12. Jurk met blinde rits: de blinde rits wordt alleen in de bovenste jurk ingezet, speld daarom de onderrok 
naar de kant zodat hij niet per ongeluk meegestikt wordt.                   
Doe de rits open.  Doe de runner naar beneden. Leg een kant van de rits met de tandjesrand naar boven op 
de goede kant middenachter van de bovenste jurk langs de naadtoeslag. De dikke afsluittandjes moeten ca 
3mm   onder de pasbovenkant liggen. Voor beginners is het handig om het ritsband 2mm langs de rand van 
de stof vast te stikken.  Gevorderden kunnen deze stap overslaan.                                                                                                                                                                                                 
D  
Klik het speciale blinderitsvoetje aan de naaimachine.                                 
Begin bovenaan bij de dikke afsluittandjes en stik de rits met de tandjes naar de zijkant gevouwen in de 
linker richel van het voetje vast. De naald stikt vlak langs de tandjes in het ritsband. Stik tot kort voor de 
runner.                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                            
Sluit de rits en steek een speld in de rits precies in de aanzetnaad tussen het bovenstukje en rok. Zet een 
streepje in het verlengde van de speld op de andere kant van de rits. Als er een bandje over de aanzetnaad 
is gestikt, steek dan een speld precies boven en onder het bandje en teken een streepje aan de andere kant 
van de rits. De rits kan nu weer open. Speld de rits vast aan de andere kant van de jurk. De eerste speld op 
de plek van het potloopstreepje precies op de aanzetnaad van de pas op de rok. Speld de rest van de rits en 
stik hem vast. Dit keer loopt de naald in de rechterrichel van het ritsvoetje.                                                                                                                                              
Sluit de rits en kijk of hij mooi in de jurk zit.                                                                                                                                                              
 
Keer de jurk en speld beide achterrokdelen g.k.o.e.                                                                       
Klik het normale ritsvoetje aan de machine. De naald moet rechts van het voetje in de stof komen. Houd het 
losse ritseinde voorzichtig aan de kant zodat het niet meegestikt wordt. Stik van het einde van de rits tot 
aan de zoom. Hecht de naad aan begin en einde goed af. Als er nog een stukje open is gebleven, sluit dit 
laatste stukje dan met de hand. Strijk de naad open.                                                                                                                                                          
 
Geef bij de onderjurk middenachter aan tot hoever de rits komt. Hier blijft de naad open zodat de rits nog 
open kan. Stik vanaf hier de middenachternaad g.k.o.e. dicht tot aan de zoom. Hecht begin en einde van de 
naad goed af en strijk de naad open, ook daar waar de naad nog open is. Strijk daar de naadtoeslagen naar 
buiten om.                                                                                                                                                          
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Vouw de naadtoeslagen voor de helft naar binnen zodat de locksteken niet meer zichtbaar zijn en speld hem 
vast. Stik nu beide zijkanten van de zoom tot zover naar boven als mogelijk met de machine maar op zijn 
minst tot aan de rits. Zo is ook de onderrok netjes afgewerkt. Naai de vastgespelde en vastgestikte 
naadtoeslagen met de hand aan de rits.                                                                                                                
 

Jurk met normale rits:de rits wordt alleen in de bovenste jurk ingezet, speld daarom de onderrok naar de 
kant zodat hij niet per ongeluk meegestikt wordt.                    
Leg de achterpanden van de jurk met de g.k.o.e. en geef op de jurk aan waar de rits eindigt.                             
Stik de naad van boven aan de buitenkant van de pas tot aan het teken voor het einde van de rits met een 
zo groot mogelijke steeklengte. Stel de naaimachine weer in de normale stand, hecht de naad goed af en 
stik verder tot aan de zoom.                                                                                                                        
Leg de rits met de tandjes naar beneden op de naadtoeslag aan de binnenkant van de jurk. Begin daarmee 
ca 3mm vanaf de bovenkant van de pas. Vouw de bovenste puntjes naar de kant. (Bij veel stoffen is het 
mogelijk de rits gewoon met plakband vast te plakken en dan vast te naaien, dat is gemakkelijker. Probeer 
het eerst even!)      
Klik het ritsvoetje aan de naaimachine en pas indien nodig de naaldpositie aan. Stik de rits van boven naar 
beneden vlak langs de tandjes links en rechts vast. Stik aan het einde twee keer voor de zekerheid over de 
rits een dwarsnaadje.          
Torn de naad met de grote steken voorzichtig los. Strijk de naad open.                                                                                                                 
 
Geef bij de onderjurk middenachter aan tot hoever de rits komt. Hier blijft de naad open zodat de rits nog 
open kan. Stik vanaf hier de middenachternaad g.k.o.e. dicht tot aan de zoom. Hecht begin en einde van de 
naad goed af en strijk de naad open, ook daar waar de naad nog open is. Strijk daar de naadtoeslagen naar 
buiten om.                                                                                                                                                                                                                                                               
Vouw de naadtoeslagen voor de helft naar binnen zodat de locksteken niet meer zichtbaar zijn en speld hem 
vast. Stik nu beide zijkanten van de zoom tot zover naar boven als mogelijk met de machine maar op zijn 
minst tot aan de rits. Zo is ook de onderrok netjes afgewerkt. Naai de vastgespelde en vastgestikte 
naadtoeslagen met de hand aan de rits. 

13. Strijk in de hals de naadtoeslag naar binnen, speld hem vast en stik hem vast. Stik daarbij zo ver van de 
rand af op de naadtoeslag zodat er een tunnel voor het elastiek ontstaat. Rijg elastiek in de zo ontstane 
tunnel en stik de uiteinden bij de rits goed vast.                                

14. Naai op de schouder het losse fladdermouwtje met de hand vast zodat de mouwdelen niet verschuiven en 
het elastiek daardoor zichtbaar wordt. Bedek naar wens dit naadje met bijv een strikje of iets dergelijks.                         

15. Zoom de jurk en onderjurk.  
 
Klaar ! 
 
Veel plezier en succes met het maken van ELODIE! 


