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Kinderkleid
Kinderjurk

Dit is een schattig jurkje met Amerikaanse sluiting. Het patroon heeft alle enkele maten vanaf maat 44 t/m
maat 134. Het jurkje sluit om de borst mooi aan en loopt in een A-lijn naar beneden wat wijder uit.
Iets romantischer wordt het jurkje dankzij een gerimpeld voorpand aan de pas, maar ook een stolpplooi
kan een heel mooi effect geven. Door de pas kunnen stofjes ook mooi gecombineerd worden. Naast
patroondelen voor een Amerikaanse sluiting staan er op het patroon ook een „ gewone“ ronde halsluiting
of kunnen beide worden gecombineerd: d.w.z. aan één kant een overlappende sluiting
op de schouder en de andere kant een ronde dichte hals. Deze sluiting geeft toch extra ruimte met
aankleden maar heeft een leuk effect! Dit jurkje kan ook in tunieklengte worden gemaakt, met lange of
korte mouwen, zo kun je het patroon voor ieder seizoen gebruiken!
Gebruik stoffen voor dit patroon die goed rekbaar zijn zoals tricot, interlock, zomersweat of wintertricot,
gebreide stoffen enz.
Dit kinderjurkje valt normaal qua maat. Voor bijzonder stevige kinderen liever een maatje groter kiezen en
afhankelijk van de lengte van het kind, de mouwen en/of jurklengte inkorten.
Omgekeerd kan voor zeer smalle kinderen een maatje kleiner worden gekozen en dan de lengte van
mouwen en/of jurk verlengen.
Stofverbruik bij een stofbreedte van 140 cm:
maat

44

50

56

62

68

74

80

86

stof

38 cm

40 cm

42 cm

44 cm

47 cm

50 cm

52 cm

55 cm

verder nog

boordstof of tricot met elasthan ca. 30 x 40 cm, naar wens framilastic

maat

92

98

104

110

116

122

128

134

stof

58 cm

80 cm

83 cm

86 cm

90 cm

94 cm

97 cm

100 cm

verder nog

boordstof of tricot met elasthan ca. 30 x 40 cm, naar wens framilastic

Tip: voor een klein jurkje met verschillende stofjes gecombineerd, zijn maar kleine stukjes stof nodig. Kijk
bij de bestanden die met je Bonuscode te downloaden zijn in de farbenmixshop voor de juiste
hoeveelheden stof de je nodig hebt als je stofjes combineert.
kniplijst:
jurk met Amerikaanse
jurk met ronde hals,
jurk met asymmetrische
sluiting en mouwen met wijdere rok en boordjes
sluiting
een afwerkstrook
aan de mouwen
1 – pas voor de
Amerikaanse sluiting voor

1 x aan de stofvouw

2 – pas voor de
Amerikaanse sluiting
achter

1 x aan de stofvouw

3 – rokpand voor/achter

2 x aan de stofvouw

4 – mouw

2x

2 x aan de stofvouw
2x

5 – pas ronde hals voor

1 x aan de stofvouw

6 – pas ronde hals achter

1 x aan de stofvouw

7 - rokpand wijder voor
plooitjes of stolpplooi

2 x aan de stofvouw

2x

8 – combipas voor

1x

9 – combipas achter

1x

10 – mouwboordje
afwerkstrook op maat
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2x

naar wens 2 x

4 cm brede tricot- of boordstofstrook in de lengte van de af te werken kanten
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Let op : als de jurk als één geheel zonder pas wordt gemaakt, plak dan de patroondelen voor pas en
jurkpand voor het knippen van de stof aan elkaar.
Werkwijze: Het gemakkelijkste is een overlockmachine voor rekbare stoffen. Natuurlijk kan het ook met
de gewone naaimachine met een locksteek of een smalle zigzagsteek in normale steeklengte of een
steelsteekje. Maar gebruik dan wel een jerseynaald of ballpointnaald voor je rekbare stof.
Lees voor het naaien de beschrijving een keertje helemaal door.
Een uitgebreide stap-voor-stap beschrijving met veel voordoe-foto’s is te vinden op
www.farbenmix.de (wel in het Duits, maar met deze beschrijving ernaast een prima hulpmiddel)
Werkbeschrijving jurk met Amerikaanse sluiting en mouwen afgewerkt met een strook:
1. Knip alle patroondelen volgens de kniplijst uit de stof. Knip voor- en achterpand bij de hals en de
mouwzomen ZONDER naadtoeslag. Knip stroken van tricot of dunne boordstof in de lengte van
de af-te-werken randen en knip deze 4 cm breed. Neem alle patroontekens over op de stof.
2. Leg de strook met de goede kanten op elkaar iets uitgerekt langs de mouwzoom en stik hem
vast. Vouw de strook om de mouwzoom naar achteren en stik hem met een zigzagsteek aan de
goede kant door. De steek mag niet te smal en te klein zijn ivm golven van de tricot. Knip het
teveel van de strook aan de binnenkant smal langs de naad voorzichtig af.
3. Werk de hals langs voor- en achterpand op dezelfde manier af, maar let goed op: rek de strook in
de buitenbochten NIET uit en bij de binnenbochten juist wél! Knip het teveel van de strook bij de
armsgaten af.
4. Leg het achterpand OVER het voorpand, zo, dat de patroontekens van de schouder op elkaar
vallen. Speld de schouders eerst en zet ze dan met een paar steekjes op de naadtoeslag vast.
5. Zet de mouwen in de armsgaten en let daarbij op de patroontekens van voor- en achterkant
mouw en van de Amerikaanse sluiting.
6. Leg de mouwen dubbel, goede kant binnen en zet de zoompjes met een paar steekjes vast om
later verschuiven te voorkomen. Sluit daarna de mouw- en zijnaden in één keer. Vouw de
naadtoeslag bij de mouwzoom naar achteren en stik hem met een driehoekje vast.
7. Vouw de zoom van de jurk gelijkmatig 2-3 cm naar binnen, strijk hem netjes plat en stik hem met
een rekbare steek door. Als je een lockmachine hebt, kun je de zoom ook eerst met een
aangetrokken differentieel afwerken, zo valt de zoom beter in de ronding. Stik de zoom vast.
KLAAR!!
Werkbeschrijving van de jurk met ronde hals en wijder rokpand
1. Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. LET OP! voor deze versie moet het wijdere
jurkdeel (patroondeel 7) geknipt worden. Knip voor- en achterpas bij de hals ZONDER
naadtoeslag. Voor mouwen met boordjes op de patroonlijn letten bij de zoom. Knip een strook
van 4 cm breed van tricot of boordstof in de lengte van de halsrand. Neem alle patroontekens
over op de stof.
2. Sluit één schoudernaad. Vouw het strookje voor de boord in de lengte dubbel, goede kant buiten.
Stik het boordje wat uitgerekt in de hals, goede kanten op elkaar. Vouw de naadslag naar
beneden en stik de naadtoeslag met een goed-rekbare steek door.
3. Sluit de tweede schoudernaad eerst met de naaimachine om te voorkomen dat de delen
verschuiven door het gebruik van de locker. Vouw de naadtoeslag naar de achterkant en zet hem
in de hals met een driehoekje plat vast.
4. Speld de mouwen volgens de patroontekens in de mouwen, stik ze vast.
5. Rimpel het rokpand tussen de patroontekens in (een beschrijving hiervoor is te vinden op:
http://www.farbenmix.de/joomla25/index.php/naehen?id=1105) of maak een stolpplooi
middenvoor. Speld het rokpand aan de pas en stik hem vast. Vouw de naadtoeslag naar boven
en stik hem door.
6. Leg mouw- en zijnaden met de goede kanten op elkaar en sluit ze in één keer. Vouw de boordjes
van de mouwen g.k.o.e. en stik de lange kant dicht. Vouw het boordje dubbel, goede kant buiten
en schuif het in de mouw. De goede kant van de mouw op het boordje in de mouw, de naden
vallen op elkaar. Stik het boordje iets uitgerekt in de mouw.
7.

Zoom de jurk (zie de tip hierboven)
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Werkbeschrijving jurk met asymetrischen halssluiting

1. Knip alle patroondelen uit de stof. LET OP! let bij het knippen van de patroondelen op, aan welke
halskant de overlapping komt.
Daarbij is het belangrijk dat beide patroondelen met de tekst naar boven of beide met tekst naar
beneden op de stof worden gelegd.
Voor en achterpand bij de hals ZONDER naadtoeslag knippen. Knip een strook van 4 cm breed
van tricot of boordstof in de lengte van de af-te-werken halsranden. Neem de patroontekens over
op de stof.
2. Sluit de ene rechte schoudernaad en werk de gehele halsrand af met de rekbare afwerkstrook.
Voor de beschrijving zie boven bij versie 1. Rek de strook in de binnenbocht uit en in de
buitenbocht helemaal niet!
3. Vouw aan de andere schouder de hoek van het achterpand over de hoek van het voorpand heen
en werk de schouder af zoals boven beschreven.
4. Maar de jurk verder ook af zoals boven beschreven.

Variaties:
Dit jurkje kan op zoveel verschillende manieren gemaakt worden! De pasdelen kunnen steeds anders
gemaakt worden en met de beide rokpanden gecombineerd worden. Of de jurk als één geheel maar met
drie verschillende mogelijkheden voor de hals.
- voor een jurk met korte mouwen op de kniplijn „kurze Ärmel“ letten. Bij lange mouwen met een zoom 2
cm naadtoeslag aanknippen. Een smal boordje kan ook, dan maara 1 cm naadtoeslag aanknippen en
een boordje van 4 cm hoog knippen in de breedte van de mouwzoom. Door de zijnaad in de zoom wordt
het boordje iets smaller en kan het een klein beetje uitgerekt onderaan de mouw worden vastgestikt.
- Ook het rokpand kan variëren: er kan bv aan de voorkant het wijde rokdeel (patroondeel 7) worden
gemaakt en achter het doorlopende deel met de pas aan rokpand (patroondeel 3) aangeknipt.
- Een korte versie van dit jurkje is leuk op een spijkerbroek of legging of jegging. Patroondeel 3 of 7 wordt
dan bij de tunieklijn afgeknipt.
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