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patroon (patronen) in verschillende maten, maten 86-140   ~   Design van studioTANTRUM  

“Feliz” betekent “vrolijk” in het Spaans. De feestjurk FeliZ is ook naar de wijk Los Feliz in Los Ange-les vernoemd. 

Los FeliZ is in het hart van Los Angeles, omgeven door Hollywood, Silver Lake, Grif-fith Park en de Los Angeles 

River. Tijdens het gouden filmtijdperk van de 20 en 30er jaren waren er veel filmstudio's in Los FeliZ. Als je in 

dit soms chique soms vreemde gebied rond loopt, herken je soms plekken waar gefilmd is. In Los FeliZ zijn veel 

belangrijke exemplaren van de moderne architectuur te zien, bv van Frank Lloyd Wright en Richard Neutra. 

Het design van de jurk FeliZ is gebaseerd op historische kleding maar ook op de jongste mode. De stijl van de kiel 

doet denken aan de kleding van de eerste kolonisten in dit gebied. Als rok doet hij denken aan de hostess-

schorten van de 50er jaren. Als hij korter gemaakt wordt met een volant er aan vragen de modepopjes uit Hill-

hurst en Vermont Avenues zich af of zo'n tuniekje ook niet voor volwassenen te koop is. 

Gemaakt van eenvoudige katoentjes kan deze jurk ook gewoon iedere dag aan. Met ruches aan de achterkant en 

onderkant wordt het een hele vrolijke feestjurk. De overrok geeft dan ook nog eens de mogelijkheid voor uit-

gebreide versiering in de vorm van applicaties, borduursels en stof-verven. 

FeliZ, net als de wijk, gaat met zijn tijd mee. De feestjurk van dit jaar kan volgend jaar als tuniek op een legging 

gedragen worden. In het jaar daarop kan dezelfde FeliZ in ca. een half uurtje omge-toverd worden tot een rok. De 

wijdte wordt met de strik geregeld.      

Als alleen de rok gemaakt wordt, bedenk dan dat de borstomvang dan de tailleomvang wordt, neem daarom 

minstens één maat kleiner. 

Voorbeelden en een uitvoerige stap-voor-stap begeleiding met foto’s zijn te vinden op www.farbenmix.de 
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