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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. 

van bienvenido colorido 

ALBA is een geraffineerd patroon met overslag, geschikt voor het hele jaar: als shirt met korte mouwen, 

als zomers jurkje of als elegante avondjurk met lange mouwen, ALBA kan altijd! 

Het voorpand wordt op een bijzondere manier gerimpeld waardoor kleine rolletjes niet meer zichtbaar 

zijn. De gedeelde getailleerde rug zorgt voor een perfecte pasvorm.  

ALBA staat op het patroon als shirt, tuniek en jurk in verschillende lengtes. De mouwen kunnen ook lang 

of kort gemaakt worden. Op het patroon staan alle maten tussen maat 34 en 48. 

Materiaal 

maak ALBA van een goed rekbare stof zoals tricot van katoen of viscose of een dunne gebreide stof. Zeer 

soepele stof zoals een viscosetricot laten dit mooie patroon meer tot zijn recht komen.  

Maten en stofverbruik 

ALBA is een nauwsluitende jurk en daarom kan het zijn dat de maten per individu niet op alle punten 

gelijklopen met de tabel. Als je twijfelt, kies dan je normale confectiemaat of pas het patroon naar 

behoefte aan. 

Als de heup- of taillewijdte in de tabel meer dan 3 cm van je normale maat afwijken, kies dan de maat 

van de borstwijdte en pas dan de heup- en/of taillewijdte aan door deze te versmallen of te verbreden. 

Knip alle patroondelen met naadtoeslag!  

Gebruik de maten en afmetingen van de tabel op de Duitse beschrijving.  

Knippen 

Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. Werk de delen naar wens af met een zigzagsteekje 

of de locker. (tricot rafelt niet of niet snel, dan is afwerken niet nodig) 

Knip minstens 2 cm extra bij de zomen.  

Patroondeel 

voorpand overslag 1 x 

voorpand onderslag 1 x  

achterpand 2 x  

zijpand 1 x stof en 1 x vlieseline 

mouw 2 x 

 

Werkwijze 

Leg de achterpanden met de goede kanten op elkaar, speld de middenachternaad en stik hem vast. Stik 

de naad naar wens door.  

 

Neem de patroontekens van de voorpanden over op de stof. Bij de uiteinden (rode pijltjes) met een 

schaar kleine inkeepjes knippen in de naadtoeslag. Leg deze knipjes op elkaar, stik de figuurnaden, vouw 

ze naar beneden en strijk ze plat. Naar wens kan de figuurnaad ook aan de goede kant worden 

doorgestikt.  

Geef bij de overslagkant van de pas de plooitjes eveneens met inknipjes aan in de stof. Werk heel 

nauwkeurig. Vouw de plooien in de stof en speld ze goed vast. Let op de richting van de plooien, begin 

bovenaan. Stik de plooien op de naadtoeslag vast.  
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Leg de voorpanden met de goede kanten op elkaar op het achterpand. Speld en sluit de schoudernaden. 

Zoom de hals of werk hem af met band of boordje.  

 

Leg de overslag over de onderslag, leg daarbij het in plooien gevouwen bovenste deel midden op de 

halve cirkelvormige uitsparing van de onderslag. Vouw de naadtoeslag van de zijkant naar binnen zodat 

je later de rand en onderkant jurk kunt zomen. (zie foto’s van de stap-voor-stap beschrijving)  

 

Verstevig het zijpand met vlieseline. Speld dit zijpand aan de open halve cirkel van voorpanden. Let op 

dat de plooien van overslag en onderslag netjes liggen en meegestikt worden bij de volgende stap. Stik 

de panden aan het zijpandje vast en rek daarbij de stof van het zijpand NIET uit. Vouw de naadtoeslag 

onder de halve cirkel en stik hem aan de goede kant door.  

Zet de mouwen in de armsgaten. Strijk de naadtoeslag naar de schouders en stik de schouders aan de 

goede kant door.  

Keer de jurk. Leg achterpand en voorpanden zo op elkaar dat de zijnaden gespeld kunnen worden. Leg 

met behulp van de patroontekens de voorpanden op de juiste plaats: van de onderslag wordt alleen het 

smalle eindstuk in de zijnaad meegestikt. Vouw ook hier eerst de naadtoeslag naar binnen.  

Leg mouw- en zijnaden goede kanten op elkaar, speld ze en stik ze in één keer vast. Begin eerst met de 

rechter zijnaad. Dan pas de linker kant: leg achterpand en overslag op elkaar en dan pas het smalle stuk 

van de onderslag. Speld alles zorgvuldig en stik dan in één keer dicht.  

Zoom de jurk! 

KLAAR!  
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