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Dit patroon mag niet gekopieerd of op andere wijze gereproduceerd worden. Het genaaide model mag verkocht 
worden. Het is echter niet toegestaan de modellen zonder toestemming in grotere hoeveelheden te produceren. 

Zomerjurk met geknoopte pas maat 34 t/m 48 

Elena is een patroon van een luchtige zomerjurk met een knoop in het voorpand en een rok met verschillende 
mogelijkheden qua wijdte en lengte.  

Elena kan als top in de nek geknoopt worden, als wijde jurk met spaghettibandjes gemaakt worden of als maxi-
jurk gedragen.  

Elena valt nauwsluitend om de borst en de wijdte kun je door de geknoopte pas ook nog aanpassen. De rok kan 
in drie verschillende wijdtes gemaakt worden: een smalle variant, een lichte A-lijn en een wijde rok!  

Bovendien staan er drie lengtes op het patroonblad: top, tuniek en jurk! En het verlengen tot maxi-jurk is dan 
heel gemakkelijk. 

De schouderbandjes kunnen geknoopt worden in de nek, gekruist op de rug of als spaghetti-bandjes gemaakt 
worden. Elena heeft maar vier patroondelen, is snel genaaid en absoluut geschikt voor beginnende naaisters!  

Materiaal: Elena kan gemaakt worden van allerlei soorten tricot. Het mooiste valt de jurk als je hem maakt van 
een zachte soepele viscosetricot. 

Maten en stofverbruik: Op de tabel op het patroonblad staan de maten van het gemaakte model. De 
omvangsafmetingen van het gemaakte kledingstuk zijn soms kleiner dan van het lichaam, maar dat komt 
omdat de stoffen rekbaar zijn en het model aansluitend hoort te zitten. Het is raadzaam om gewoon die maat 
te nemen die je in de winkels koopt.  
Voor de afmetingen: zie het Duitse patroonblad 
 

Knippen: knip de patroondelen met naadtoeslag uit de stof. Werk ze naar wens af met een zigzagsteekje of de 
locker. (tricot hoeft niet per se afgewerkt te worden maar soms staat het netter). Knip minstens 2 cm 
zoomtoeslag. Verleng de rokdelen naar wens.  

Patroondeel: Knippen:  

voorpand rok in de gewenste wijdte en lengte 1 keer aan de stofvouw 

achterpand rok in de gewenste wijdte en lengte 1 keer aan de stofvouw 

pas: of met aangeknipte bandjes of met gedeelde 
bandjes of met spaghettibandjes ( = ca 70 cm tot 1 
meter lang kant-en-klaar band)  

2 keer aan de stofvouw 

 
Werkwijze: gebruik een rekbare steek  

Neem de patroontekens van de figuurnaden en de plaats waar de schouderbanden of spaghettibandjes komen 
over op de stof. 

Voor de figuurnaden in de borst, de stof g.k.o.e. leggen en de figuurnaad stikken. Doe dit bij beide pasdelen, 
dus vier keer.  

Als je bandjes los zijn geknipt, leg deze dan met de goede kanten op elkaar op de pas en stik ze vast. Stik de 
naad aan de goede kant door.  
Versie met spaghettibandjes: leg de bandjes met de goede kanten op de pas volgens de patroontekens en stik 
ze op de naadtoeslag vast.  
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Leg de passen met de goede kanten op elkaar, speld ze rondom en stik de bovenkanten op elkaar. Stik bij de 
versie met aangeknipte bandjes de bandjes tot aan de punt op elkaar. Begin van daaruit weer met een nieuwe 
naad vanaf de punt.  
Versie met spaghettibandjes: leg beide pasdelen met de g.k.o.e., speld en stik ze. Laat bij de patroontekens aan 
de achterkant een stukje van ca. 2cm open zodat de bandjes later ertussen kunnen worden gestopt. De 
onderkant blijft open! 

Keer de pas. Duw de bandjes goed tot in de punt uit!  

Sluit de zijnaden van de rok. Zoom de rok.  
Leg pas zo neer dat de patroontekens op elkaar vallen. Stik de onderkant op de naadtoeslag vast om te zorgen 
dat niets meer verschuift. 

Geef op de pas middenvoor en middenachter aan met een speld. Doe dat ook voor de zijkanten. Trek de rok 
met de goede kanten op elkaar over de pas en speld de rok aan de pas. Let op de spelden, de zijnaden moeten 
op elkaar vallen evenals middenvoor en -achter.  
Stik de rok rondom aan de pas en vouw de rok weer naar de goede kant. 

Bij de spaghettibandjes versie de jurk even passen en afmeten hoelang de bandjes moeten worden. Rijg de 
bandjes door de openingen op de rug, speld ze vast en stik ze vlak langs de bovenrand vast: daarbij worden 
gelijk de openingen gesloten! Stik de bandjes dan nog een keertje vast ca 1 cm onder de vorige naad. 

Klaar! 

Voor variaties op het patroon en voor de stap-voor-stap beschrijving: zie www.farbenmix.de 
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