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patroon van een jurk of top in de maten 32 t/m 48 van Milchmoster 
 
Lupita geeft je veel mogelijkheden: het is een patroon van een snel gemaakt en lekker zittend kledingstuk 
dat door de verschillende variatiemogelijkheden voor beginnende naaisters en gevorderden veel plezier 
oplevert. Op het patroon staan de maten 32 t/m 48 . Met dit patroon kun je een topje maken of een jurk 
met schouderbandjes, met korte, ¾ of lange mouwen. Ook voor de hals zijn er meerdere mogelijkheden. 
 
Stofkeuze: 
maakt Lupita van rekbare stof zoals tricot, dunne zomersweat  of gebreide stoffen van viscose.  
 
Pasvorm: 
Het model is nauwsluitend van de borst tot net daaronder en gaat dan over in een A-lijn. Tot cupmaat D/E 
zijn er geen aanpassingen nodig. 
Kies de maat aan de hand van de borstomvang. Als de heupomvang drie maten groter is dan de 
borstomvang, moet het patroon aangepast worden. Een beschrijving daarvoor kun je met de bonuscode 
downloaden op de farbenmix.de pagina.LET OP!! De patroondelen zijn inclusief een naadtoeslag van 0,7 cm. 
De zomen hebben een toeslag van 2 cm.Zie voor de maattabel en de stofhoeveelheid de tabellen op het 
Duitse patroonblad. 
Tip: bij gebruik van effen stof of stof zonder richting, kunnen de patroondelen tegenelkaar in op de stof 
worden gelegd.  
 
Kniplijst:  
Let op, de patroondelen zijn inclusief naadtoeslag van 0,7 cm 
 
Top of jurk zonder mouwen 
1 voorpand zonder mouw   1 x aan de stofvouw 
2 achterpand zonder mouw  1 x aan de stofvouw 
afwerkstrook voor de hals en de armsgaten van 3,6 tot 4 cm hoog. 
Top of jurk met lange mouwen en knopen 
1a  voorpand met mouwen  1 x aan de stofvouw 
2a achterpand met mouwen 1 x aan de stofvouw 
3 mouw  2 xTip: voor Lupita MET mouwen wordt het patroondeel met bredere schouders voor voor- en 
achterpand gebruikt. Neem de patroondelen over met het gearceerde stuk eraan en plak deze op de 
patroondelen van de rok. 

Werkwijze:     
Rekbare stoffen zijn het gemakkelijkst te verwerken met een lockmachine. Met een normale naaimachine kan 
het ook, gebruik dan rekbare steken zoals een zigzagsteek van normale steeklengte of een steelsteekje. Gebruik 
in ieder geval ballpointnaalden in de naaimachine (jerseynaalden). Lees voor het begin de werkbeschrijving eerst 
helemaal door. Een uitgebreide beschrijving met foto’s in te vinden op  www.farbenmix.de en bij de bijgevoegde  
Bonus-Code . 
 
 
Werkbeschrijving: Top/jurk met schouderbandjes en een met een strook afgewerkte hals. 
 
1. Knip alle patroondelen volgens de kniplijst uit de stof. Let op, de naadtoeslag van 0,7 cm is inbegrepen. 

Neem alle patroontekens over op de stof.  
2. Leg het voorpand met de goede kanten op elkaar op het achterpand en sluit één schouder.  
3. Leg de afwerkstrook beginnend bij de open schouder met de goede kant op de binnenkant van de top/jurk. 

Stik de strook een beetje uitgerekt langs de hals rondom tot aan de andere open kant. Vouw de open kant 
van de strook een centimeter om en vouw de strook naar de goede kant. Stik de strook met een rekbare 
steek aan de goede kant vast, de rand van de strook moet over de vorige naad heenvallen. Knip het teveel 
van de afwerkstrook af. 

 
 
 

http://www.farbenmix.de/


Lupita   farbenmix.de 
 

Seite 2 von 2  © farbenmix GbR Pollehn & Pollehn 

Variatie: Lupita in de hals afgewerkt met een boordje 
 
3a. ipv met een strook, kan de hals ook met een boordje worden afgewerkt. Sluit daarvoor eerst beide 
schoudernaden. Meet de wijdte van de hals op en vermenigvuldig dit aantal centimeters met 0,8 of bij zeer 
rekbare stof met 0,7. Het getal dat hieruit komt is het aantal centimeters dan nodig is voor het boordstrookje. 
Sluit de strook tot een ring, vouw het in de lengte dubbel en verdeel het in vier gelijke delen net als de hals. 
Speld de vier punten op elkaar en stik het boordje dubbel aan de goede kant van de hals. Rek hierbij het boordje 
iets uit. Stik het naar wens nog met een rekbare steek door.  
 
4. Sluit de tweede schoudernaad. Stik de naadtoeslag op het achterpand door. 
5. Werk de armsgaten op dezelfde manier af als de hals.  
6. Sluit de zijnaden, vouw de naadtoeslag naar het achterpand en stik net onder de oksel de naad een klein 

stukje door.  
7. Zoom de jurk of de top. Voor tips om ronde onderkanten netjes te zomen, zie www.farbenmix.de 
 
  
Werkbeschrijving: Top/jurk met lange of korte mouwen en een knoopsluiting voor 
 
1. Knip alle patroondelen volgens de kniplijst uit de stof. Let op, de naadtoeslag van 0,7 cm is inbegrepen. 

Neem alle patroontekens over op de stof. Let op, bij dit model met lange mouwen zijn de patroondelen met 
de bredere schouder nodig. Knip het voorpand aan de stofvouw en knip middenvoor 6 tot 8 cm in.  

2. Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de schoudernaden. Meet de halswijdte op 
en knip een boordstrook.  

3. Vouw het boordje dubbel en speld het met de goede kant rondom aan de goede kant van de hals. Begin 
daarbij middenvoor in het split en laat begin en einde een stukje van 2 cm uitsteken. Stik het boordje met 
een rekbare steek vast. Rek het in de binnenbochten uit en geeft in de buitenbocht juist een beetje toe. 

4. Strijk het boordje een beetje in model en leg het in het split netjes over elkaar en naar binnen. Stik de 
bodem aan de goede kant door en knip het teveel van het boordje af.  

5. Knijp 4 of 5 drukkers met 1 cm ruimte ertussen vast in het split. De drukkers kunnen ook door beide 
lagen worden vastgezet, enkel voor de sier. 

6. Zet de mouwen in de armsgaten en let daarbij op de patroontekens. Naar wens kunnen ook korte 
mouwen gemaakt worden. 

7. Zoom de mouwen en de onderkant top of jurk.  
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