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te produceren. 

Deze heerlijke wijde draai-jurk wordt beslist de lievelingsjurk van ieder meisje! 
 
Bij ons in Nederland houden we van mooie wijde jurken, mogen meisjes ook echt meisjes zijn en als ze 
willen mogen ze de prachtige jurken iedere dag aan, zelfs naar school.  
  
De stofkeuze bepaalt de look van de jurk:               
  

-     een poplin met een usedlook zorgt voor een jurk voor alledag 
-     met dunne babyrib valt de jurk prachtig 
-     soepele velvet gecombineerd met een bonte maillot staat vrolijk 
-    van mooi fluweel wordt het een prachtige kerstjurk 
-     van dunne soepele katoentjes krijg je een dansende zomerjurk    
-     kies je voor nickyvelours, dan hoef je hem nooit te strijken      
-     van soepele stoffen zoals zijde, taft en batist wordt het een prachtige jurk voor communie of 

bruidsmeisje 
-     ……bedenk zelf maar... 
  

Willemientje kan met of zonder rimpelstroken, met één of met twee lagen gemaakt worden en ook de 
lengte is naar wens aan te passen. Zo wordt het of een mooie feestjurk of een jurk voor iedere dag.              
  
De bolero is er in twee versies. De eerste, versie A, is eenvoudig met een splitje en omslag onder aan de 
mouw en de tweede, versie B, is met een rimpelstrook rondom langs de hals.  
Hij wordt het mooist van tricot of nickyvelours en is voor koele dagen ideaal. Hij kan ook als omkeervestje 
aan twee kanten gedragen worden. 
  
De jurk wordt op de rug met een rits gesloten en is beslist niet moeilijk te maken. Iedere stap is heel 
duidelijk met foto’s beschreven en uitgelegd.                         
  
Stevige kinderen 
Deze jurk heeft een vrij smalle pas. Meet daarom beslist de bovenwijdte van het kind op alvorens te 
beginnen en vergelijk de maat met de maattabel. 
 
Als de jurk voor een stevig meisje gemaakt wordt, kan er bij de pas in het midden tot ca. 4 cm aangeknipt 
worden, dat is dan 2 cm van de stofvouw af, dan wordt de pas rondom in totaal 8 cm wijder. Ook is de 
hoogte van de pas bij het armsgat gemakkelijk met 2 cm hoger te maken. 
 
Het beste is om eerst de pas van een restje stof te maken en van enkele stof een proefversie te naaien en 
te passen. Als het pasje goed zit kan het als basis genomen worden. 
 
Alles wat in de pas extra aangeknipt is in de wijdte, moet in het rokpand doorberekend worden: verbreed 
de voor- en de achterrokbanen middenvoor en middenachter met  bv 2 cm. De voorrok wordt dan 4cm 
breder en zo past de verbrede pas prima aan de rok.                                                                    
 
De bolero valt eveneens best krap, voor stevige meisje moet hij minstens één maat groter worden 
gemaakt. Maak de mouwen naar wens korter.   
 

Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto’s en veel designvoorbeelden is 
te vinden op onze homepage www.farbenmix.de  bij de Nederlandse vlag. 
 

Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op wijdte en lengte!  
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Benodigdheden/maattabel  

De maten in de tabel zijn de maten van het kant en klare kledingstuk.                                         

b
o
le
r
o
 

bovenwijdte    60 cm 62 cm 64 cm 68 cm 72 cm 80 cm 

schouderbreedte 6,5 cm 6,9 cm 7,3 cm 7,9 cm 8,5 cm 9,3 cm 

mouwlengte 29 cm 33 cm 37 cm 42 cm 47 cm 52 cm 

lengte 18 cm 19 cm 20 cm 21 cm 22 cm 23 cm 

enkele bolero 

stof (140 cm breed) 
35 cm 40 cm 45 cm 50 cm 55 cm 60 cm 

gevoerde bolero 

stof (140 cm breed) 
55 cm 60 cm 70 cm 75 cm 80 cm 90 cm 

 

Knippen             

Knip de gewenste patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. 
Neem de patroontekens over op de stof.                                                                                                          

De jurk bestaat uit één of twee lagen stof (bovenjurk of onderjurk of bovenjurk en voering naar wens met 
tulestroken) of naar wens zelfs uit drie lagen (bovenjurk met onderjurk met voering en evt tulestroken). 
De jurk kan met of zonder inzetstukken (spies) gemaakt worden.  
Voor een jurk met één roklaag en gevoerde pas de patroondelen 1 en 2 dubbel uitknippen en voor het 
voorrokpand patroondeel 3 met rechte zoom of patroondeel 6 met ronde boog uitknippen. Knip voor de 
achterrok naar wens de spies in de gewenste lengte. 
Knip voor een jurk met bovenjurk en voering de passen van bovenste stof en voeringstof. Naar wens kan 
de jurk bij de voeringrok met een tulestrook worden voorzien.  
Als de bovenste laag van een doorzichtige stof wordt gemaakt, zoals bv kant, dan is het het mooiste als de 
bovenlaag nog een keertje van een ondoorzichtige stof wordt geknipt. Verwerk de delen dan samen als één 
patroondeel zodat er geen naden zichtbaar blijven. Maak ruches naar wens. 

De bolero kan van rekbare of niet rekbare stof gemaakt worden. Knip bij niet rekbare stof de bolero een 
maatje groter en kort de mouwen evt wat in. Dan heeft het vestje meer bewegingsvrijheid. 

De bolero kan enkel of gevoerd worden gemaakt. Maak er naar wens een ruche langs.         

Knip de ruches in meerdere liefst evenlange stukken om de juiste lengte te behalen.                                               
 
 

    Materiaal/maten                                                
 

86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 

ju
r
k
 

bovenwijdte 57 cm 59 cm 61 cm 65 cm 69 cm 77 cm 

schouderbreedte 4,0 cm 4,4 cm 4,8 cm 5,4 cm 6,0 cm 6,6 cm 

lengte voor 61 cm 68 cm 75 cm 84 cm 93 cm 104 cm 

bovenjurk  

stof (140 cm breed) 
100 cm 115 cm 135 cm 165 cm 225 cm 240 cm 

onderjurk   

stof (140 cm breed) 
115 cm 130 cm 150 cm 190 cm 230 cm 245 cm 

voering 

stof (140 cm breed) 
85 cm 100 cm 120 cm 140 cm 160 cm 175 cm 

tule  

stof (140 cm breed) 
255 cm 265 cm 270 cm 280 cm 290 cm 305 cm 

rits           16 cm 18 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm 

fournituren evt. satijnband of ander sierband 
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Kniplijst        
onderjurk  

 1 -  pas voor                1 x aan de stofvouw 
 2 - pas achter      2 x 
 3 - voorrok    1 x aan de stofvouw 
 4 - achterrok  2 x 
 5 - spie  3 x aan de stofvouw 
 
bovenjurk 

 1 -  pas voor     1 x aan de stofvouw 
 2 - pas achter      2 x 
 4 - achterrok  2 x 
 5 - spie  3 x aan de stofvouw 
 6 - voorrok   1 x aan de stofvouw 
 
voering 

 3 - voorrok    1 x aan de stofvouw 
 4 - achterrok  2 x 
 
  Naar wens stroken tule (maten zijn zonder naadtoeslag): 
 86/92: 25,5 cm x 250 cm 
 98/104: 27,0 cm x 260 cm 
 110/116: 30,0 cm x 265 cm 
 122/128: 33,0 cm x 275 cm 
 134/140: 42,0 cm x 285 cm 
 146/152: 52,5 cm x 300 cm 
De stroken tule kunnen naar wens in elke lengte gemaakt worden, zodat ze bv onder de rokken 
tevoorschijn komen. (de lengte van de onderjurk in de maattabel is zonder ruche)         
                                          
Bolero buitenkant  binnenkant 

 7 - voorpand   2 x    2 x 
 8 - achterpand 1 x aan de stofvouw  1 x aan de stofvouw 
 9 - mouw  2 x    2 x 
 
Ruchebreedte: knip alle ruches 3,5 cm breed (=zonder naadtoeslag)         
  bolero rand zoom bovenjurk zoom onderjurk  

 86/92: 165 cm 880 cm 720 cm 
 98/104: 170 cm 885 cm 725 cm 
 110/116: 175 cm 890 cm 730 cm 
 122/128: 180 cm 900 cm 740 cm 
 134/140: 185 cm 910 cm 750 cm 
 146/152: 190 cm 925 cm 765 cm 

De ruches kunnen natuurlijk ook in een andere breedte of lengte geknipt worden.                     

 

Werkwijze 
 

Jurk zonder ruches 

1. Werk alle patroondelen met een zigzagsteekje of met de lockmachine af. 

2. Leg de voor- en achterpassen met de goede kanten op elkaar (g.k.o.e.) en sluit de schoudernaden. 
Strijk de naden open.  Sluit ook de schoudernaden van de voeringpassen.   

3. Leg pas en voeringpas met de g.k.o.e. en speld de schoudernaden precies op elkaar. Speld de hals en 
armsgaten op elkaar en stik ze. Knip de naadtoeslagen korter en knip in de rondingen de naadtoeslag 
enkele keren in tot vlak voor het stiksel zodat er na het keren geen plooitjes in de rondingen komen. 
Keer de pas en strijk hem plat.  

4. Naar wens spies (inzetpunten) in de zijnaden en achternaad zetten. Geef met een draadje in een 
afstekende kleur het midden van de spiepunt aan maar denk om de naadtoeslag aan beide zijkanten. 
Geef ook op de rokbanen precies aan waar de spie moet komen.                                                                
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5. Leg één kant van de spie g.k.o.e. op een rokbaan en speld ze vast. Leg een vinger op de punt/zoom 
van de rookbaan en sla de spie om, zodat je kunt controleren of de zoom van de spie en de zoom van 
de rokbaan netjes doorlopen.                                                                                                                                                    
Begin met stikken bij de zoom en stik door tot precies op het rijgdraadje. Hecht de draad goed af.                                             

6. Leg de spie op een tweede baan, g.k.o.e. Kijk weer even of de zoom van de spie en de rokbaan 
netjes doorlopen. Speld de spie en de tweede rokbaan op elkaar vast. Stik nu precies in het midden 
van de bovenkant van de spie (waar het rijgdraadje zit). Dat is precies de plek waar je aan de andere 
kant van de spie bent geëindigd met sitkken. Stik tot aan de zoom. Hecht de draad goed af.                                                                                                             

7. Leg je werk plat op de tafel met de spie naar boven. Vouw het puntje van de spie naar beneden en 
speld het vast zodat het niet in de weg kan zitten bij het stikken van de naad boven de spie.                                                                                                                        
Speld de rokbanen tot aan het omgevouwen puntje op elkaar. Het spiepuntje zit niet meer in de weg. 
Stik de naad tot voor het puntje.                                                                                                                                                                               
Let op: Bij het inzetten van de spies in de middenachternaad blijft het bovenste naadstuk van de 
middenachternaad open voor de rits.     

8. Vouw de naden van de spie op elkaar en schuif het geheel onder het stikvoetje door tot precies boven 
de laatste stiksteek van de spie. Zet daar de naald precies in en stik de rest van de naad zodat een 
mooie doorlopende naad ontstaat.                                                                                                                                                                                                                                         

9. Strijk de naden van de spie naar buiten. Strijk de naad boven de spie open.  Stik de andere spies op 
dezelfde manier tussen de rokbanen.  Haal de rijgdraadjes eruit.      
 
Rokpand zonder spies: Leg de achterrokdelen g.k.o.e. op de voorrokdelen en sluit de zijnaden. 
Strijk de naden open. (De middenachternaad blijft nog open en wordt pas na het inzetten van de rits 
gesloten).                                                                                                                     

10. Voor een jurk met onderjurk de onderrok op dezelfde manier maken als de bovenste rok, met of 
zonder spies.   

11. Naar wens een voeringrok maken:  leg de achtervoeringrokdelen g.k.o.e. en stik de 
middenachternaad vanaf het teken voor de rits tot de zoom. (De bovenkant blijft open voor de rits). 
Leg voor- en achterpanden g.k.o.e. en sluit de zijnaden. Zoom de onderkant van de voeringrok.                                                 
Stik de korte kanten van de tulestroken g.k.o.e. De tule wordt op de voering genaaid en moet 
daarom ook aan de bovenkant gezoomd worden.                                    
De aanzet van de tule kan ook met een bandje afgewerkt worden, dan hoeft de tule niet afgewerkt te 
worden. Vouw de bandjes aan de uiteinden naar binnen.    
Rimpel de tulestrook aan de bovenkant gelijkmatig in tot de wijdte van de rok.  Doe dit door twee 
naden naast elkaar te stikken (de eerste naad op de naadtoeslag en de tweede naad daar ca 1 cm 
naast). Zet de draadspanning lager en stel een grote steeklengte in. Knoop de begin- en einddraden 
aan één kant aan elkaar en trek aan de andere kant de beide onderdraden aan. Verdeel de plooitjes 
gelijkmatig en rimpel tot de wijdte van de rok. Stel de machine weer in de normale positie en stik de 
tule volgens de patroontekens op de voeringrok. Haal de onderste rimpeldraad weg. Zoom de 
onderkant van de tule of werk hem af met een bandje.                                                                                                    
De tule kan ook pas aan de voering worden gezet als je jurk verder in elkaar zit. 

12. Leg voor- en achterpassen g.k.o.e. en stik de zijdelingse naadtoeslagen op elkaar. Strijk de naden 
open.              

13. Speld de gevoerde pas g.k.o.e. aan de bovenste rok. Laat de pas middenachter tot de helft los, 
omdat daar nog de rits wordt ingezet.                                                        
Let er op dat de zijnaden van pas en rokpand precies op elkaar komen. Speld door beide zijnaden 
heen. Stik de gespelde delen op elkaar.                                                                 

14. Speld middenachter alleen de bovenlaag van het bovenstukje op de bovenrok. Het gedeelte dat niet 
is vastgespeld, wegvouwen en naar boven vastspelden.                                                                                                                          
Stik de bovenlaag van de pas op de bovenrok tot het gedeelte waar beide lagen al vast zitten.                                                                                                                            

15. Jurk met blinde rits:                   

Tip: Bij blinde ritsen zitten de tandjes aan de "verkeerde" kant en een beetje ingerold, maar die 
kunnen met de vingers open gebogen worden.                                                                                                                   
Doe de rits open.  Doe de runner naar beneden. Leg de rits met de tandjesrand naar boven op de 
goede kant van de achterpas langs de naadtoeslag. De dikke afsluittandjes moeten ca. 3 mm onder 
de pasbovenkant liggen. Voor beginners is het handig om het ritsband langs de rand van de stof vast 
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te stikken.  Gevorderden kunnen deze stap overslaan.  
Klik het speciale blinderitsvoetje aan de naaimachine.                                 
Begin bovenaan bij de dikke afsluittandjes en stik de rits met de tandjes naar de zijkant gevouwen in 
de linker richel van het voetje vast. De naald stikt vlak langs de tandjes in het ritsband. Stik tot kort 
voor de runner.                                                   
 
Sluit de rits en steek een speld in de rits precies in de aanzetnaad tussen het bovenstukje en rok. Zet 
een streepje in het verlengde van de speld op de andere kant van de rits. De rits kan nu weer open. 
Speld de rits vast aan de andere kant. De eerste speld op de plek van het potloopstreepje precies op 
de aanzetnaad van de pas op de rok. Speld de rest van de rits en stik hem vast. Dit keer loopt de 
naald in de rechterrichel van het ritsvoetje.                                                                                                                                                                                               
Sluit de rits en kijk of hij mooi in de jurk zit.                                                                                                                                   
 
Een jurk met spies: keer de jurk en sluit de open naad van de rits tot aan de spie. Vouw hiervoor het 
spiepuntje naar beneden en speld het vast. Speld de beide achterrokdelen met de g.k.o.e.                                                               
Klik het normale ritsvoetje aan de machine. De naald moet rechts van het voetje in de stof komen. 
Houd het losse ritseinde voorzichtig aan de kant zodat het niet meegestikt wordt en stik van het 
ritseinde tot aan de spie. Hecht de naad aan begin en einde goed af. Als er nog een stukje open is 
gebleven, sluit dit laatste stukje dan met de hand. Strijk de naad open.                                                                                                         
 
Een jurk zonder spies:  keer de jurk en speld de beide achterrokpanden g.k.o.e.                                             
Klik het normale ritsvoetje aan de machine. De naald moet rechts van het voetje in de stof komen. 
Houd het losse ritseinde voorzichtig aan de kant zodat het niet meegestikt wordt en stik van het 
ritseinde tot aan de zoom.                  
Hecht de naad aan begin en einde goed af. Als er nog een stukje open is gebleven, sluit dit laatste 
stukje dan met de hand. Strijk de naad open.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                   

Jurk met normale rits:             
Tip:  over kunststof ritsen kan meestal zonder problemen overheen genaaid worden. Daarna kunnen 
ze, indien nodig, worden ingekort.    
Een jurk met spies: vouw de spiepunt naar beneden en speld hem vast. 
Leg de achterpanden van de jurk met de g.k.o.e. en geef op de jurk aan waar de rits eindigt.                        
Stik de middenachternaad van de buitenste pasdelen en de rokdelen met de grootst mogelijke 
steeklengte dicht. Stel de steeklengte weer in op normaal, stik even heen en weer en stik verder tot 
aan de spie (bij de jurk met spies) of tot aan de zoom (bij de jurk zonder spies). 
Leg de rits met de tandjes naar beneden op de naadtoeslag aan de binnenkant van de jurk. Begin ca. 
3 mm onder de pasbovenkant en vouw de bovenste puntjes naar de kant. (Bij veel stoffen is het 
mogelijk de rits gewoon met plakband vast te plakken en dan vast te naaien, dat is gemakkelijker. 
Probeer het eerst even!)                                                                      
Klik het ritsvoetje aan de naaimachine en pas indien nodig de naaldpositie aan. Stik de rits van boven 
naar beneden vlak langs de tandjes links en rechts vast. Stik aan het einde twee keer voor de 
zekerheid over de rits een dwarsnaadje.          
Torn de naad met de grote steken voorzichtig los. Strijk de naad open.         

16. Onderrok en/of voeringrok in de jurk maken.     
tip : een jurk met alleen een voeringrok (zonder onderrok)  wordt op dezelfde manier gemaakt.                                
Een jurk met onderjurk en voering wordt ook op deze manier gemaakt, alleen worden onderrok en 
voering samen als één deel verwerkt.                             
Leg de onderrok met de bovenkant op de bovenkant van de bovenrok en geef aan tot hoever de rits 
komt. Vouw het spiepuntje van de onderrok naar beneden en speld het vast. Sluit de onderrok vanaf 
het splitteken tot aan de spie g.k.o.e. Hecht de draad goed af.                                                                                                            

17. Strijk de naadtoeslagen uit elkaar (ook daar waar de naad nog open is). Vouw de naadtoeslagen tot 
de helft naar binnen en speld ze vast. Stik beide kanten door, ook een stukje naast de spie.                                                                

18. Keer de jurk en leg hem neer. Schuif de onderrok over de jurk zodat de verkeerde kant van de 
onderrok op de goede kant van de jurk ligt. Klap het losse gedeelte van het bovenstukje naar 
beneden en speld het vast, maar nog niet vaststikken.                                  

19. Schuif de onderrok tot de hoogte van de pas, de pas ligt tussen de rokken in. Speld het gedeelte van 
het bovenstukje dat nog los zit aan de onderrok.  
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20. Speld de zijnaden van de rokken precies op elkaar, de pas ligt ertussenin. Speld de bovenkanten op 
elkaar. Stik de lagen op elkaar, begin en eindig de naad ca 2 cm voor de rits en stik precies op of net 
onder de vorige naad.                                                                                                                                                      

21. Keer de jurk zo dat de onderrok met de verkeerde kant naar boven ligt.          

22. Knip van de onderrok de naadtoeslag bij de hoekjes bij de rits schuin af, zodat de naad bij de rits niet 
zo dik wordt.          
Speld de vastgespelde naadtoeslag van de voeringpas middenachter en 1 cm van de onderrok op de 
rits en naai deze met de hand vast.                                            
De rest van de naad van de onderrok blijft open en wordt niet aan de rits vast gezet.           

23. Zoom de boven- en onderrok of rolzoom ze met de lockmachine.         

 
Jurk met ruches   

1. Maak de jurk zoals boven beschreven, alleen nog niet zomen.   

2. Werk de ruchestroken voor de bovenjurk aan de onderkant en korte zijkantjes af (voor zover dat nog 
niet is gebeurd).               
Stik de ruchestroken bij de korte kanten g.k.o.e. en sluit ze tot een ring. Let er wel op dat hij niet 
gedraaid zit. Strijk de naden open.                                                          

3. Zoom de ruches of rolzoom ze.                                                   

4. Rimpel de bovenkant van de ruchestroken in tot de wijdte van de zoom van de bovenrok. Speld de 
ruche g.k.o.e. aan de onderkant van de bovenrok en stik hem vast.           
Tip: om het verdelen van de plooitjes over de hele onderkant te vergemakkelijken is het handig de 
ruchestrook in 4 of 8 gelijke delen te verdelen en de onderkant van de rok ook, dan kunnen de delen 
op elkaar worden gespeld. 

5. Vouw de ruchestrook naar beneden, vouw de naadtoeslag naar boven en stik hem aan de goede kant 
smal door. Naar wens kan daar ook een siersteek voor worden gebruikt. 

6. Maak de ruches voor de onderjurk op dezelfde manier en stik ze aan de onderjurk.                    
Indien gewenst kan er aan de onderjurk nog een tweede ruchestrook aangezet worden. Deze wordt 
dan op de onderrok genaaid i.p.v. aan de zoom en moet daarom ook aan de bovenkant afgewerkt en 
gezoomd worden. Bij een ruchestrook van bv  3,5 cm breed kan deze  3,5 cm boven de naad van de 
eerste ruchestrook worden aangezet. Teken hiervoor een lijn 3,5 cm boven de aanzetnaad en stik de 
gerimpelde ruchestrook met de bovenkant net boven de getekende lijn. Haal de rimpeldraden weg.                     

 
Gevoerde bolero met mouwsplitje (van tricot)    

De bolero kan van rekbare stof en van niet rekbare stof gemaakt worden.          

Gebruik voor een bolero van rekbare stof ook rekbare steken (bv een smalle zigzagsteek van normale 
lengte of gebruik de lockmachine). Gebruik voor het doorstikken ook een rekbare steek, bv een 
driegedeelde zigzagsteek.                                     
Gebruik bij voorkeur een stretch- of een ballpointnaald in de naaimachine. 

1. Leg voor- en achterpanden g.k.o.e. en sluit de schoudernaden.                   

2. Zet de mouwen in de armsgaten.                       

3. Leg voor- en achterpanden met de g.k.o.e. en sluit de mouw- en zijnaden in één keer tot aan het 
splitteken bij het mouweinde. Hecht de draad goed af.                                                             

4. Maak de voeringbolero op dezelfe manier.  

5. Stop de twee bolero’s met de verkeerde kanten in elkaar en stop ook de mouwen in elkaar. Kijk goed 
of de mouwen onderling niet verdraaid zitten.                      

6. Speld de naadtoeslag van de mouwzomen tegenelkaar in naar binnen en speld de zomen op elkaar.                       
Grijp tussen de beide stoflagen in en trek de mouw door het armsgat naar buiten, zodat de 
mouwzomen verder gespeld kunnen worden. (Omdat de mouweinden nu tegenelkaar aan zitten ziet 
het er wat vreemd uit). Stik de mouwzomen op elkaar (het splitje blijft nog even open).                                                                                                                         

7. Leg de mouwen met de opening naar voren plat op de tafel en steek een speld aan beide spliteinden. 
Vouw de splitjes zo op elkaar dat de spelden op elkaar terechtkomen. Speld en stik het split van de 
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mouwzoom tot de mouwnaad en doe hetzelfde aan de andere kant. Knip de hoeken schuin weg. Trek 
de mouw weer door het armsgat naar de goede kant en duw de hoeken bij de spliteinden voorzichtig 
naar buiten.                                                 

8. Doe hetzelfde met de andere mouw. 

9. Leg de bolero neer en vouw de naadtoeslag in de hals naar binnen en speld hem vast.       
Vouw de binnenkant van de bolero omhoog en steek een speld aan de binnenkant van de hals. Haal 
de eerste speld er weer uit en speld de hals van schouder tot schouder vanaf de binnenkant. Speld 
van de zijkanten naar het midden.              

10. Schuif de bolero’s g.k.o.e in elkaar. Speld de buitenranden rondom op elkaar, maar laat aan de 
onderkant een stukje van ca. 10 cm open om te keren.               

11. Verbind de schoudernaden tussen de beide bolero’s precies op de plek waar de schoudernaad en de 
kop van de mouw samenkomen met een dubbele draad, met zgn “steeltjes”, zodat de binnenkant van 
de bolero op zijn plaats blijft.                                                                                                                                                                    

12. Haal de bolero door de keeropening naar de goede kant, strijk hem in model en sluit de keeropening 
met de hand. Stik de bolero rondom aan de goede kant smal door.         

 
Bolero met ruches – enkel (van niet rekbare stof)                

1. Werk alle patroondelen af met een zigzagsteekje of met de lockmachine.  

2. Leg voor- en achterpanden met de g.k.o.e. en sluit de schoudernaden. Strijk de naden open.                                        

3. Zet de mouwen in de armsgaten.  

4. Speld voor- en achterpand op elkaar en stik de zij- en mouwnaden in één keer. Strijk de naden open.                                                                                                        

5. Zoom en strijk de mouwen. 

6. Sluit de ruchestrook tot een ring. Let er op dat de strook niet gedraaid zit. Vouw de strook in de lengte 
dubbel, met de verkeerde kanten op elkaar.                                                            

7. Rimpel de dubbele open kant tot de wijdte van de bolero. Speld de ruchestrook rondom aan de 
buitenrand van de bolero g.k.o.e. en stik hem rondom vast.                                       
Tip: om het verdelen van de plooitjes over de hele buitenrand te vergemakkelijken is het handig de 
ruchestrook in 4 of 8 gelijke delen te verdelen en de buitenrand van de bolero ook, dan kunnen de 
delen op elkaar worden gespeld.                                                                                                                                                                                                    

8. Vouw de ruchestrook naar beneden, de naadtoeslag naar boven en stik hem aan de goede kant door. 
Haal de rijddraden eruit en strijk de bolero goed in model. 

 
Gevoerde bolero met ruches (van niet rekbare stof)             

1. Maak de bolero zoals boven beschreven bij “bolero met ruches-enkel” van punt 2 – 4.                                                 

2. Maak nog een tweede bolero voor de voering.     

3. Stop de twee bolero’s met de verkeerde kanten in elkaar en stop ook de mouwen in elkaar. Kijk goed 
of de mouwen onderling niet verdraaid zitten. 
Speld de naadtoeslag van de mouwzomen tegenelkaar in naar binnen en speld de zomen op elkaar.                       
Grijp tussen de beide stoflagen in en trek de mouw door het armsgat naar buiten, zodat de 
mouwzomen verder gespeld kunnen worden. (Omdat de mouweinden nu tegenelkaar aan zitten, ziet 
het er wat vreemd uit)                                                                                                                                                               
Stik de mouwzoom op elkaar. Trek de mouw door het armsgat weer naar buiten.                                                                      
Het kan ook anders: speld de mouwzomen tegenelkaar in naar binnen, speld ze rondom vast en stik 
ze aan de goede kant door.  

4. Maak de tweede mouwzoom op dezelfde manier. Strijk de mouwen.       

5. Sluit de ruchestrook tot een ring. Let er op dat de strook niet gedraaid zit. Vouw de strook in de lengte 
dubbel, met de verkeerde kanten op elkaar.                                                                                                                               

6. Rimpel de dubbele open kant tot de wijdte van de bolero. Speld de ruchestrook rondom aan de 
buitenrand van de bolero g.k.o.e. en stik hem rondom vast.                                       
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Tip: om het verdelen van de plooitjes over de hele buitenrand te vergemakkelijken is het handig de 
ruchestrook in 4 of 8 gelijke delen te verdelen en de buitenrand van de bolero ook, dan kunnen de 
delen op elkaar worden gespeld.                                                                                                                                                                      

7. Schuif de beide bolero’s met de goede kanten in elkaar, de ruches liggen tussen beide vestjes in. 
Speld en stik de beide bolero’s op elkaar en laat daarbij aan de onderkant een stukje van 10 cm open 
om te keren.                                                     

8. Verbind de schoudernaden tussen de beide bolero’s precies op de plek waar de schoudernaad en de 
kop van de mouw samenkomen met een dubbele draad, met zgn “steeltjes”, zodat de binnenkant van 
de bolero op zijn plaats blijft.                                                                                                                                                     

9. Keer de bolero naar de goede kant. Stik hem aan de goede kant rondom smal naast de ruche door en 
sluit daarbij de keeropening. Haal de hulpdraden eruit en strijk het vestje mooi in model.                     

 

KLAAR! 

Veel plezier en succes met Willemientje! 


