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Jurk CARA  

Werkbeschrijving 

Het model is eenvoudig, geschikt voor beginnende naaisters. Gevorderde 

naaisters kunnen hun eigen techniek gebruiken, zoals afwerking met 

Engelse naad. 
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Fotos Beschrijving 

  

 

De jurk komt tot aan de 

enkels. Voor het knippen 

van de stof de rokdelen 

tot de gewenste lengte 

aanpassen.  

Als je stof hebt zonder 

vleug of met een print 

die je ook op zijn kop 

kan gebruiken kun je de 

patroondelen van de 

jurk tegen elkaar in 

leggen, dat scheelt veel 

stof en is daardoor 

zuiniger. 

De stofstroken voor de 

onderkant kun je 

gemakkelijk met een 

rolmes op een snijmat 

met lineaal op maat 

snijden. 

  

De beleggen voor de 

armsgaten aan de lange 

kanten met een zigzag 

of locksteek afwerken, 

goede kanten op elkaar 

op de rondingen van de 

jurkdelen naaien. De 

naad tot 2 mm 

afknippen. 



©farbenmixfarbenmixfarbenmixfarbenmix  Sabine Pollehn                     Seite 3 von 9                          Jurk / Tuniek CARA 
 

  

Naar binnen omslaan, 

één keer vlak langs de 

rand doorstikken en dan 

nog een keer op een 

afstand van 1 cm 

doorstikken zodat een 

tunnel ontstaat.  

  

Elastiek door de tunnel 

rijgen, aan beide kanten 

laten uitsteken. Aan één 

zijkant met een paar 

steken op de 

naadtoeslag vast naaien. 

  

Vlieseline op de 

binnenkant van de 

schouderbandjes 

strijken. 
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De passen en 

pasbeleggen goede 

kanten op elkaar leggen 

en van het ene armsgat 

tot het andere armsgat 

dicht naaien. De naad 

tot 2 mm inkorten, op 

de hoeken schuin 

afknippen. 

  

Naar de goede kant 

keren en rondom vlak 

langs de kant 

doorstikken. 

  

De bovenspanning van de 

naaimachine lager 

zetten en langs de 

bovenste ronding van 

het jurkdeel twee keer 

met een grote steek en 

een afstand van een 

paar mm van elkaar 

stikken . De draden ruim 

laten zitten.  
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Het midden von de 

jurkdelen op het midden 

van de passen spelden. 

De zijkanten van de 

armronding op de 

zijkanten van de passen 

spelden. De losse 

draden zover 

aantrekken dat het 

jurkdeel precies zo 

breed wordt als de pas, 

doordat de stof rimpelt. 

Begin en eind van de 

rimpeldraden om de 

spelden winden en 

tussen de rimpeldraden 

de pas op de jurk vast 

naaien, niet vergeten 

eerst de spanning weer 

goed te zetten J 

 

Overvloedige draden 

afknippen en weghalen, 

de naad afwerken met 

een zigzag of locksteek. 

Beide passen op deze 

manier verwerken. 
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Naadtoegift naar boven 

strijken, vlak langs de 

rand op de pas 

doorstikken. 

  

Het elastiek aantrekken 

tot ongeveer 6 cm. 

Zijnaden sluiten en 

tegelijk het elastiek 

mee naaien, zodat het 

goed vast zit.  

Zijnaden afwerken. 

   

 

De naadtoeslag in de 

buurt van het elastiek 

naar de voorkant 

omslaan en met een 

driehoekje vastnaaien. 

Zo blijven de 

naadtoeslagen onder de 

arm mooi plat liggen. 
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Knoopsgaten maken, 

knopen aan zetten. 

  

De stofstroken 

overmidden dubbel 

vouwen en de eerste 

centimeter naar binnen 

omvouwen. Bij de 

zijnaad beginnen met de 

strook dubbel vast 

naaien op de zoom tot 

vlak bij de andere 

zijnaad. 
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Vlak voor de zijnaad 

stoppen met naaien, de 

stofstrook tot 1 cm 

voorbij de zijnaad 

afknippen. Dit 

uitstekende stukje 

strook naar binnen 

omslaan en nu tot de 

zijnaad vast naaien. 

  

De volgende stofstrook 

op dezelfde manier als 

de eerste naaien, dus:  

De eerste centimeter 

van de stofstrook naar 

binnen omslaan, tot kort 

voor de andere zijnaad 

vast stikken, afknippen 

en weer de laatste 

centimeter naar binnen 

omslaan en vastnaaien.  

  

De naad afwerken met 

zigzag of locksteek… 
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..naar het jurkgedeelte 

omslaan en vlak langs de 

rand op de jurk 

doorstikken  

Koordelastiek in de 

tunnels rijgen, daarbij 

in de zijnaad een 

koordstopper mee 

rijgen en de einden aan 

elkaar knopen. De knoop 

in de tunnel trekken. Bij 

de andere zijnaad een 

knoop in het koord 

maken…. KLAAR ! 

 

  

 


