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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. 

De basis van dit patroon is een gerimpelde pas met overslag tot net onder de borsten met daaronder een A-
lijn jurkgedeelte dat rondom de heupen en buik losjes valt. Aan de achterkant zitten figuurnaden waardoor 
het geheel toch afkleedt.  
Bij het jurkje met gerimpelde pas loopt de rimpeling door in het rokgedeelte. Dit is een ideaal jurkje voor een 
groeiende zwangere buik.  
Naai je deze jurk zonder rimpels, dan kan hij ook met een riem of met knopen gesloten worden of zelfs open 
als lang vest gedragen worden. Alle versies hebben twee lengtes om te kiezen en natuurlijk kun je ook kiezen 
tussen lange of korte mouwen.  
 
Pasvorm:  
het patroon valt normaal qua maat. De hals is vrouwelijk maar niet te diep. Dankzij de plooitjes is er 
voldoende ruimte voor volle borsten (tot BH cup F)  Kies de maat aan de hand van de borstomvang. Als de 
heupen in verhouding meer dan twee maten afwijken van de tabel, dan moet het patroon aangepast 
worden. De beschrijving hiervoor kun je met de bonuscode downloaden van de farbenmixsite. 
 
Stofkeuze: 
Gebruik bij voorkeur rekbare lichte tricotstoffen die licht vallen. Zwaardere stoffen zijn voor dit model niet 
geschikt omdat er veel stof in de jurk verwerkt zit en de jurk dan te zwaar zou kunnen worden. Maak je van 
dit patroon een vest, dan kunnen ook dikkere stoffen gebruikt worden.  
Maattabel zie de Duitse beschrijving.  De maten zijn van het lichaam en niet van het kledingstuk. 
Stofverbruik; zie de Duitse beschrijving.  
 
Kniplijst:  
let op! De patroondelen zijn INCLUSIEF 0,7 cm naadtoeslag! Bij de zoom is een zoomtoeslag van 2 cm 
inbegrepen en langs de hals 1,5 cm naadtoeslag. 
 
Gloria basisoverslagjurk: 
1 – basis voorpas                      2 x 
2-  basis en rokpand achter    1 x aan de stofvouw 
3a- basisrok voor                       1 x aan de stofvouw 
4 – mouw                                   2 x in de gewenste lengte 
 
Gloria overslagjurk/vest met of zonder plooitjes 
1 – basis voorpas                      2 x 
2-  basis en rokpand achter    1 x aan de stofvouw 
3- bvariatie rokpand voor       1 x aan de stofvouw 
4 – mouw                                   2 x in de gewenste lengte 
 
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 basisjurk: 
1 – knip alle patroondelen volgens kniplijst uit de stof. De naadtoeslag is inbegrepen! Voor deze versie is 
patroondeel “3a” gebruikt. Dit patroondeel is op het patroonblad te vinden in het patroondeel  “basis hinten” 
maar dan ZONDER de figuurnaden. Neem alle patroontekens over op de stof. 
 
2 – Werk de hals van voor- en achterpand af met een zigzagsteekje of de locker. Stik daarbij naar wens doorzichtig 
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elastieken band mee zoals framilastic. Strijk de rand in de hals 1,5 cm naar binnen en stik de zoom voetjebreed 
door. 
3 – Rimpel de voorpasdelen volgens de patroontekens in. Zet de plooitjes naar wens op de naadtoeslag vast. Leg 
beide voorpasdelen over elkaar en let op de patroontekens : vordere Mitte (=middenvoor) en “Ende überlappung” 
=(einde overlapping) Speld de pasdelen vast en stik de overlapping op de naadtoeslag vast.  
4 – Leg het rokdeel goede kanten op elkaar op de voorpas. Middenvoor van de pas valt op midddenvoor van het 
voor-rokpand. Zorg er voor dat de plooitjes netjes verdeeld zitten. Stik de pas op het voorrokpand.  
5 – Stik de figuurnaden in het achterpand. Leg voor- en achterpand op elkaar en sluit de schoudernaden. Verstevig 
die naad naar wens met een strookje naadband of een stukje ander niet-rekbaar band. 
6 – Speld de mouwen in de armsgaten en let daarbij op de patroontekens. Stik de mouwen in de armsgaten. 
7 – Leg voor- en achterpand g.k.o.e en speld de zijnaden. Leg de borstnaad daarbij naar beneden. Sluit de mouw- 
en zijnaden in één keer.  
8 – Zoom de mouwen. Indien een lockmachine aanwezig is, lock dan de zoom van de jurk met een ingehouden 
differentieel zodat de stof in de ronding al iets naar binnen valt. Vouw de zoom 3 cm naar binnen en stik hem vast. 
9 – KLAAR! 
 


