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Amber

AMBER van Jolijou is een patroon voor elke gelegenheid. Net over de knie, als maxijurk of als
tuniek, Amber zorgt altijd voor een goed figuur.
De rok valt in een A-lijn en kan of smal of ruimer met plooitjes gemaakt worden.
Ook de pas heeft twee variaties: helemaal recht met figuurnaden of speels met plooitjes. Kies wat jij
het mooiste vindt of wat je het fijnste draagt.
Lees voor het knippen van de stof eerst de beschrijving helemaal door. Veel plezier bij het maken van
deze jurk! Jullie Andrea.
Kijk voor de maattabel op het Duitse patroonblad. De opgegeven afmetingen zijn die van het
kledingstuk en niet van het lichaam.
De borstwijdte (Brustweite) is bepalend voor de maat.
Iedere vrouw is anders gebouwd, neem daarom voor het knippen van de stof eerste de maten
op van een passende jurk of shirt en vergelijk die afmetingen met de tabel. Kies dan pas de
juiste maat zodat later ook echt alles past.
Hoeveel stof is nodig?
Kijk voor de tabel op het Duitse patroonblad, de afmetingen zijn voor stof van 14 cm breed en zonder
grote motieven.
Alle variaties kunnen gemaakt worden van katoenen of viscosetricot maar kan ook van niet te
zware french terry gemaakt worden.
Knippen:
Amber kan met of zonder figuurnaden worden gemaakt. Ook kun je kiezen tussen een strakke rok of
een rok met plooitjes. Er staan drie lengtes voor de jurk op het patroon: let op de kniplijnen voor
tuniek, knielang of maxidress.
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4 b wordt alleen voor de maxidress gebruikt. Knip dit deel samen met 4a aan één stuk.
Dit patroon is zonder naadtoeslag.
Werkbeschrijving
Pas met figuurnaden: de pas kan naar wens met of zonder figuurnaden worden gemaakt. Wie van een
wat speelsere look houdt, kiest voor de pas met plooitjes.
1.Neem de patroontekens over op de stof of maak kleine inknipjes op de plaats waar figuurnaden
komen.
2. vouw de stof bij de figuurnaden dubbel en geef met een speld aan tot waar de figuurnaad moet
komen.
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3. Stik de figuurnaad
4. en vouw en strijk hem plat.
Pas met plooitjes:
5. rimpel de pas op de aangegeven plaats.
6. Rimpel de pas in tot de gewenste wijdte. Probeer even of de wijdte past.
Rimpel ook de voorrok.
In elkaar zetten van de jurk:

1. Speld het inzetstuk aan de (gerimpelde) rok, goede kanten op elkaar. Stik de strook vast.
2. Leg de beide voorpassen op de achterpas, goede kanten op elkaar en sluit de
schoudernaden.
3. Werk de voorranden van de pas en de hals achter af en vouw een randje naar binnen. Speld
de rand en stik hem aan de goede kant door.
4. Speld de voorpassen aan het inzetstuk, de passen overlappen elkaar. Stik de passen vast.
Stik de achterpas ook aan het achter-inzetstuk.
5. Werk de armsgaten af en vouw en stik er een zoompje in. De armsgaten kunnen ook met een
klein boordje worden afgewerkt.
6. Leg voor- en achterpas met de goede kanten op elkaar en sluit de zijnaden. Zoom de jurk met
een zoom van ca 2 cm.
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