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Jurk of tuniek  DESTINA 

patroon (patronen) in verschillende maten, maten 86-152 

Design van inuit-design*com 

DESTINA is een lekker ruim zittende jurk of tuniek, perfect voor ieder 

figuurtje, smal of stevig gebouwd. Door de vele verschillende patroondeeltjes 

nodigt het uit om stofjes te combineren en het resultaat is een heel 

bijzonder uniek hip kledingstuk dat niemand anders heeft!                

Als het modelletje eenvoudig en chique moet worden, gebruik dan effen 

stofjes. Met ruches tussen de panden wordt het toch wel weer wat speelser, 

maar niet overdreven. In folklorestijl met mooie sierbandjes en kant, met 

hollandse borduurtjes en geruite stoffen of helemaal bont gemixt – iedere 

keer is het effect heel anders en ontstaat een nieuwe look. 

Deze jurk wordt aan de voorkant met knopen gesloten. Als de bovenste 

knopen open blijven, werkt het jurkje vrij nonchalant. Ook kan het met 

bandjes gesloten worden i.p.v. met knopen. 

De onderste strook kan variëren, langer of korter. In de kleine maatjes valt 

dit patroon meer als een jurk en in de grotere maten meer als een tuniek, 

maar dat kan met de onderste strook veranderd worden, door deze langer of 

korter te knippen. 

DESTINA kan het gehele jaar gedragen worden, over een broek en t-shirt 

met lange mouwen, over een legging, maar ook gewoon alleen als jurk. 

Afhankelijk van het seizoen kunnen alle soorten stof gebruikt worden, van dun 

tot stevig, zoals bijv. babyrib, spijkerstof, poplin of voile. 

Deze jurk zal jullie meiske lang begeleiden, omdat hij heel lang meegroeit, hij 

is niet nauwsluitend en kan net zo goed als tuniek gedragen worden. 

Zelfs beginnende naaisters kunnen iets unieks toveren, want deze jurk is heel 

gemakkelijk en relatief snel te maken. Je zult er vast en zeker plezier aan 

beleven. 

De jurk valt ruim en staat met zijn uitlopende model ook heel leuk bij stevige 

meisjes. Hij kan in de normale maat geknipt worden.   

Voorbeelden en een uitvoerige stap-voor-stap begeleiding met foto’s zijn te 

vinden op www.farbenmix.de 


