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jurk of tuniekje DESTINA 

 Design: INUIT-DESIGN  

   

 

knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de 
stof.  
 
Hier:  
mouwen 
voor boven  
voor midden  
voor onder  

 

Hier:  
achter boven 
achter midden 
achter onder  
mouwzoom  
halsafwerkstrook   

Sommige patroondelen kunnen ook aan elkaar 
gelegd worden en als één patroondeel worden 
geknipt. 
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Knip de onderste rimpelstroken. Hun lengte kan 
naar wens worden aangepast. Korter voor een 
tuniek, langer voor een jurk.  

 

   

Sluit de raglannaden volgens de patroontekens. 
De bovenste voorpanden en de bovenste 
achterpanden met de goede kanten op elkaar 
aan de mouwen spelden en stikken. Vouw de 
naadtoeslagen van de mouwen weg en stik ze 
aan de goede kant door. 

Stik de middelste panden voor en achter aan de 
bovenste panden. vouw de naadtoeslag naar 
boven en stik hem door. 

 

Vouw de stroken voor de mouwboordjes in de 
lengte dubbel en stik ze dubbel aan de mouwen.  

Vouw de naadtoeslag in de mouw en stik hem 
door.  
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Rijg elastiek in de ontstane tunnel. Trek het 
elastiek tot de gewenste wijdte aan en stik de 
uiteinden op de naadtoeslagen vast. Als de jurk 
ook over een t-shirt wordt gedragen, houd dan 
rekening met de wijdte van het elastiek in de 
mouw. 

Sluit de mouw- en zijnaden in één keer. Vouw 
de naadtoeslagen naar de voorpanden en stik ze 
aan de goede kant door. Stik de mouwzoompjes 
met een driehoekje plat.  

 

   

Rimpel de onderste strook aan de bovenkant in 
tot de wijdte van het onderste achterpand. 
Rimpel ook de voorste onderstroken in tot de 
wijdte van de onderste voorpanden (let op de 
patroontekens van het patroonblad) Stik de 
gerimpelde stroken aan de onderpanden. Een 
beschrijving om de stroken te rimpelen zijn 
HIER en HIER te vinden.  

Vouw de naadtoeslagen van de stroken naar 
boven en stik ze op de onderste panden door. 

 

Sluit de zijnaden van de jurkdelen. Vouw de 
naadtoeslagen naar de voorpanden en stik ze 
aan de goede kant door.  
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Alle dwarnaden en ook de zoom kunnen naar 
wens met ruches, bandjes of kant versierd 
worden.   

Stik het onderste jurkdeel met de goede kanten 
op elkaar aan het bovenste jurkdeel. Vouw de 
naadtoeslag naar boven en stik hem door. 

Zoom de onderkant van de jurk of stik er een 
ruche langs.   

 

Strijk de naadtoeslag van het voorrandbeleg 
naar binnen. Verstevig indien nodig het beleg 
met een strook vlieseline. Vouw het gehele 
beleg langs de vouwlijn naar buiten om, goede 
kanten op elkaar en speld hem vast. 
Stik de onderkant van het beleg met een korte 
naad vast. Knip de hoeken schuin weg, knip de 
naadtoeslag naar wens korter. 

 

Strijk het beleg naar binnen en stik het op 
belegbreedte vast. 
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Vouw de afwerkstrook voor de hals in de lengte 
dubbel en strijk de naadtoeslagen aan de korte 
kanten naar binnen.   

Stik de strook langs de hals en begin op de 
vouwlijn van het voorrandbeleg. eindig op de 
belegvouwlijn van de andere kant. Als de strook 
te lang is, knip deze dan gewoon af.  

 

Vouw de naadtoeslag van de afwerkstrook naar 
binnen en stik hem aan de goede kant met een 
brede siersteek of dubbel door. 

Rijg elastiek in de tunnen en stik deze ca. 2cm 
voor het tunneleinde vast.   

Trek het elastiek tot de gewenste halswijdte aan 
en stik de anderre kant ook 2cm vanaf het 
tunneleinde vast.  

 

Er blijven nu twee openingen in de tunnel over. 
Steek hier de strikbanden in, maak evt. eerst 
een knoop in de uiteinden zodat de banden 
beter vastgestikt kunnen worden en beter 
blijven zitten. Stik de tunneluiteinden dicht en 
stik dan gelijk het band mee vast. 
Voor klein kinderen kan er ook aan één kant een 
stukje lint tot een lusje gevouwen worden en in 
de tunnel vastgestikt. Zet aan de andere kant 
een knoop aan en stik het tunneluiteinde dicht.   
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Voor een getailleerd effect kunnen in de zijnaad 
strikbandjes worden meegestikt. Pas de blouse 
even aan om de juiste hoogte te bepalen. De 
strikbanden kunnen ook op het laatst bovenop 
de zijnaad worden gestikt. 

 

KLAAR ! 

 


