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Werkbeschrijving feestjurkje Farbenmix 2009: 

 
De jurk bestaat uit 2 lagen stof. De buitenkant van de jurk heeft een bloemetje 
(buitenlaag) en de binnenkant van de jurk heeft een stipje (binnenlaag). 
 
De werkvolgorde: 
 

 

Eerst worden alle patroondelen getekend, 
uitgeknipt en afgelockt. 

 
 
 
 
Het bovenstukje: 

 

Van het bovenlijfje de schoudernaden met de 
goede kanten op elkaar (g.k.o.e.) spelden en 
stikken. Ook de voeringschoudernaden 
stikken. 

 

Naden open strijken. 
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De bovenlijfjes met de goede kant van de 
stof op elkaar leggen. De schoudernaden 
precies op elkaar. Dat doe je door de speld 
precies door de ene naad heen te spelden 
naar de andere naad en weer terug. 

 

De hals en armsgaten op elkaar spelden en 
daarna stikken. 

 

 

De naadtoeslag langs de hals en armsgaten 
korter knippen.                                                                                                              
In de bochten hoekjes uitknippen, zodat er 
na het keren van het pasje geen plooitjes 
ontstaan door de hoeveelheid stof in de 
bocht. 
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Lijfje keren en strijken. 

 

 
 
Rok bestaande uit 2 lagen: 
 

 

Op drie plaatsen, in de zijnaden en in de 
middenachternaad, wordt in de bovenrok en 
onderrok punten stof ingezet, een spie. Eerst 
zet je een teken met een rijgdraadje om het 
midden van de bovenkant van de spie te 
bepalen. 

 

Leg de spie op een rokbaan g.k.o.e. 
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Leg je vinger op de punt/zoom van de 
rokbaan en sla de spie om, zodat je kunt 
controleren of de zoom van de spie en de 
zoom van de rokbaan netjes doorlopen. 

 

 

Speld de spie en rokbaan g.k.o.e. Begin de 
naad te stikken vanaf de zoom. 
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Stik naar de bovenkant van de spie tot 
precies op het rijgdraadje !  
 

 

 

Het stiksel eindigt precies OP het rijgdraadje 
(dus precies in het midden van de spie). 

 

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. 
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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 
stikken!  
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Stik verder tot de zoom. 

 

 

Leg je werk plat op tafel met de spie naar 
boven.  Duw het puntje terug en speld het 
vast, zodat het niet in de weg kan zitten bij 
het stikken van de naad boven de spie. 
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Speld de rokbanen tot aan het omgevouwen 
puntje op elkaar. Het puntje zit niet meer in 
de weg.             
Stik de naad tot het puntje.  

 

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. 
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Als je dit hebt gestikt, zie je uiteindelijk een 
lang stiksel zonder onderbrekingen.  

 

Strijk de naden van de spie naar buiten.                             

 

 

Strijk de naad boven de spie open. Op deze 
manier zit de spie er perfect in.  
 
Stik de andere spies op dezelfde manier 
tussen de rokbanen.     
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Maak de onderrok op precies dezelfde manier als de bovenrok. De rokbanen 
zijn klaar wanneer de spies er in zitten en alle naden van de spies naar buiten zijn 
gestreken en de naden boven de spies open zijn gestreken (op de 
middenachternaden na i.v.m. de blinde rits). 
 
 
De 2 rokken en het bovenstukje: 

 

Stik en speld de zijnaden van het 
bovenstukje.     

 

Strijk de zijnaden open. 

 

Speld de zijnaden van het bovenstukje 
precies op de zijnaden van de rok. Dat doe je 
door de speld precies door de ene naad heen 
te spelden naar de andere naad en weer 
terug. 
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Speld de voorkant van het bovenstukje 
dubbel  (buitenlaag en binnenlaag van het 
bovenstukje) op de bovenrok. Speld de 
achterkant aan beide kanten tot de helft. Dit 
in verband met de afwerking van de blinde 
rits. Wat gespeld is, kan gestikt worden. 

 

Speld middenachter alleen de bovenlaag van 
het bovenstukje op de bovenrok. Het 
gedeelte dat niet is vastgespeld, wegvouwen 
en vastspelden.  

 

Stik de bovenlaag van het bovenstukje op de 
bovenrok tot het gedeelte waar beide lagen 
al vast zitten.  
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Het stiksel loopt mooi door. 

 

Doe de blinde rits helemaal open. 
 
Een kant van de blinde rits spelden en 
stikken (zover mogelijk). 
Gebruik indien aanwezig het speciale 
blinderitsvoetje. 
Een stap-voor-stap beschrijving voor de 
blinde rits vind je HIER (=link)  

 

 

Doe de rits dicht. Plaats een speld in de rits 
precies in de aanzetnaad tussen het 
bovenstukje en  de rok. 
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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 potloodstreepje  precies op de 
aanzetnaad van het bovenstukje op de rok. 
Speld de  rest vast en stik de rits.       
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Op deze manier loopt de naad van 
bovenstukje op de rok mooi door. 

 

Onder de rits zit nog een stukje naad los naar 
de spie toe. 
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Keer de jurk. 

 

Vouw het puntje terug en speld het vast.     
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Leg de middenachternaden  g.k.o.e..  

 

Speld de uiteinden van de rits van de naad 
weg aan de naadtoeslag, zodat deze niet 
meegestikt wordt.   Speld de naad verder tot 
de spie en stik hem dicht.  

 

Er blijft een halve centimeter over naar de 
rits toe die met de hand met kleine steekjes 
dichtgemaakt moet worden. 
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Nu loopt de gehele middenachternaad zonder 
onderbrekingen door tot aan de spie. 

 

Nu wordt de middenachternaad van de 
binnenrok afgewerkt.Vouw het puntje van de 
spie aan de binnenkant van de voeringrok om 
en speld het vast. 

 

Stik de middenachternaad zover dicht dat er 
nog voldoende ruimte overblijft om de blinde 
rits te openen.                                                                       
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Strijk de naad open, ook het gedeelte van de 
middenachternaad dat niet gestikt is.  

 

Vouw de naadtoeslag met een inslagje naar 
binnen en speld hem vast. 
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Stik de naadtoeslag vast, ook een stukje 
langs het topje van de spie.  
 

 

 

De middenachternaad loopt netjes door langs 
de spie.   
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Leg de jurk met de goede kant buiten en 
daaroverheen de binnenrok met de goede 
kant buiten. 

 

Het losse gedeelte van het bovenstukje 
omklappen en vastspelden,  maar nog niet 
vast stikken.                                                    

 

De binnenrok op de hoogte van de naad 
rok/bovenstukje brengen. Het bovenstukje 
ligt tussen de rokken in. 

 

Speld het gedeelte van het bovenstukje dat 
nog los zit aan de binnenrok. 
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Speld de zijnaden van de rokken op elkaar. 
Tussen de roklagen zit het bovenstukje.  

 

Zo ziet het er van boven uit. 

 

Speld aan de kant waar het stiksel te zien is 
van de buitenlaag rok en bovenstukje, want 
de binnenlaag rok wordt precies op of net 
onder dat stiksel vastgezet 
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Stik  de lagen, precies op of onder het 
voorgaande stiksel vast tot 2 cm van de rits. 
 

 

 

Keer de jurk binnenstebuiten, de binnenrok 
zit aan de buitenkant. 
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Van het bovenstukje is de binnenlaag nog 
niet aan de binnenrok vastgezet. Speld dit op 
elkaar. De 2cm. blijft los van de buitenrok en 
buitenlaag bovenstukje! 
 

 

 

 

Stik vanaf het stiksel, waarbij het 
bovenstukje boven- en binnenlaag al wel vast 
zit aan de buiten- en binnenrok. De 2cm. 
naar de rits toe is nog steeds los! 
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Knip na het stikken een hoekje af van de 
binnenrok dat vastzit met de binnenlaag van 
het bovenstukje, zodat bij het vastzetten van 
de middenachternaad aan de rits de naad 
minder dik is. 

 

Speld de voering middenachter met een 
inslagje op de rits tot 1cm na de naad tussen 
pas en rok. Zet dit stukje met de hand vast. 
De rest van het middenachter gedeelte van 
de binnenrok blijft los. 
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Uiteindelijk is er niets van de steekjes meer 
te zien en is het helemaal glad afgewerkt. 
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Versie zonder rimpelstroken: 

Werk de buitenrok- en binnenrokzoom nu af met bijvoorbeeld een zoompje of een 

rolzoompje met een locker.  

 

   
 
Dit is de jurk zonder rimpelstroken. 
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Versie met 1, 2 en 3 rimpelstroken: 

 

 

Voor aan de bovenlaag rok heb je 6x een 
strook van 8cm x 140cm nodig (maat 
122/128). Voor de onderlaag rok heb je 2 x 
5x een strook van 8cm x  140cm nodig (maat 
122/128). Werk de stroken af met een 
zigzagsteekje of de locker behalve de 
bovenzijde waar gerimpeld gaat worden. 

 

Al deze stroken per serie aan elkaar spelden, 
stikken en open strijken. 

 

Uiteindelijk zijn er 3 rimpelstroken. 

 

Zoom de stroken of maak een rolzoompje 
met de locker. Doe dit altijd  voor het  
rimpelen en aan de jurk zetten, dan is het 
gemakkelijker te verwerken.  
 
Eén rimpelstrook wordt aan de bovenzijde 
wèl afgewerkt met een rolzoompje en dat is 
de bovenste rimpelstrook op de binnenrok. 
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Alle stroken rimpelen met de naaimachine,  
2 x stikken met een steeklengte van 5 of 6.  
1 keer met de naald uiterst rechts en 1 x 
stikken met de naald uiterst links. 

 

De 1e strook in 4 delen verdelen en ook de 
rokzoom van de buitenrok in 4 delen 
verdelen. Op die 4 punten de strook aan de 
rokzoom vastzetten. Trek aan de 2 draden… 

 

Verdeel de plooitjes over de zoom en zet het 
met speldjes vast. Daarna de strook stikken. 
De draden eruit trekken. 
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De rimpelstrook/rokzoom aan de binnenkant 
afwerken met een locksteek.  

 

Langs de aanzetrand van de rimpelstrook 
eventueel een smal sierstiksel stikken. 
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Dit is jurk met 1 rimpelstrook. 
 
De 2erimpelstrook wordt op dezelfde manier verwerkt als de 1e, maar komt dan aan 
de zoom van de binnenrok. 
 

 
Dit is de jurk met 2 rimpelstroken. 
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De 3e rimpelstrook is de 2e op de binnenrok en is afgewerkt met een rolzoompje, 
deze komt boven de andere rimpelstrook. Op 6cm afstand van de bovenkant van de 
rimpelstrook, die er al op zit, heb ik met een rijgdraad de plek aangegeven waar de 
3e rimpelstrook (stotend) tegen aan moet komen. 
 

 
De rimpelstrook verdelen, vastzetten met spelden en stikken. 
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FarbenmixFarbenmixFarbenmixFarbenmix----bolero A + B 2009bolero A + B 2009bolero A + B 2009bolero A + B 2009    
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Beschrijving Beschrijving Beschrijving Beschrijving bolero Farbenmix 2009:bolero Farbenmix 2009:bolero Farbenmix 2009:bolero Farbenmix 2009:    

Versie met mouwsplitjeVersie met mouwsplitjeVersie met mouwsplitjeVersie met mouwsplitje    van tricotvan tricotvan tricotvan tricot::::    
 

Deze bolero bestaat uit 2 lagen van dezelfde stof, namelijk tricot. In de beschrijving van 

deze bolero heb ik het over de buitenlaag stof en de binnenlaag stof. 

 

 

Eerst worden alle patroondelen getekend en 

uitgeknipt. Er worden twee dezelfde bolero’s 

gemaakt die in elkaar geschoven worden.    

 

1. Schoudernaden spelden en stikken. 

 

2. Op de mouwen het streepje waar het 

mouwsplitje komt aangeven met een rijgdraadje. 
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3. Mouwen in de armsgaten spelden en stikken 

 

4. De mouw- en zijnaad dichtspelden tot het 

streepje waar het mouwsplitje komt en stikken. 

 

5. De lockdraden bij het mouwsplitje goed 

afhechten. 

 

6. Schuif de bolero’s met de verkeerde kanten op 

elkaar.                                                                    

De naden van de schouders en mouwen moeten op 

elkaar zitten anders zit er een mouw gedraaid. 
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7. Vouw de zoompjes van de mouwen naar binnen 

en speld ze op elkaar.  

 

8. Trek de mouw door het armsgat naar buiten en 

trek de mouwen uit elkaar zodat de zoom verder 

gespeld kan worden. 

 

9. Speld de goede kanten van de zomen op elkaar. 
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Stik de zoom.  

 

 

10. Leg de mouwen met opening naar voren plat 

op tafel.  

 

 

11. Speld op de plaats waar de opening begint een 

speld aan beide kanten. 



©farbenmixfarbenmixfarbenmixfarbenmix  Sabine Pollehn                     Seite 6 von 17                                    Feestjurk 

Gerkostr. 4, 26388 Wilhelmshaven, Germany 

 

12. Vouw de splitjes zo op elkaar dat de spelden  

op elkaar terecht komen. 

 

 

13. Speld eerst de ene kant tot het stiksel van de 

zoom en dan stikken. 
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14. Dan de andere kant spelden tot het stiksel van 

de zoom en dan stikken. 

 

 

15. Nu is de mouwsplit dicht en moeten de 

hoekjes van de zoom afgeknipt worden, zodat na 

het keren de hoekjes mooi strak worden. 

 



©farbenmixfarbenmixfarbenmixfarbenmix  Sabine Pollehn                     Seite 8 von 17                                    Feestjurk 

Gerkostr. 4, 26388 Wilhelmshaven, Germany 

 

 

16. Doe de mouwen weer terug in de mouw en 

duw de puntjes zo mooi hoekig mogelijk uit. 

 

 

17. Daarna leg je de bolero neer.Vouw de zomen 

in de hals naar binnen tegen elkaar in en steek een 

speld in de stof.                 

 

 

18. Klap de binnenlaag van de bolero omhoog. 
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19. Steek een speld in de randen van de hals. 

 

 

20. Haal de eerste speld aan de achterkant weg. 

Speld vanaf de schoudernaden de buitenlaag en 

binnenlaag van de hals op elkaar en speld van 

beide kanten naar het midden toe . 

 

 

21. Speld de gehele bolero rondom dicht maar laat 

aan de onderkant achter een stukje van ca. 10 cm 

open om te keren. Stik alles wat je hebt gespeld en 

zorg ervoor dat er geen mouwen tussen komen of 

lagen stof dubbel komen. 

 

 

22. Precies op de plek waar de schoudernaad en 

de kop van de mouw samenkomen, maak je met 

een dubbele draad “steeltjes”, zodat de binnenkant 

van de bolero op zijn plaats blijft. 
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23. Keer de  bolero en sluit de opening aan de 

achterkant met de hand. 

 

 

Strijk de bolero en stik hem rondom door, stik ook de mouwsplitjes door.  

 

  

  Dit is bolero A met het mouwsplitje. 
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Versie met rimpelstrookVersie met rimpelstrookVersie met rimpelstrookVersie met rimpelstrook    van niet rekbare stofvan niet rekbare stofvan niet rekbare stofvan niet rekbare stof::::    
 

LET OP:LET OP:LET OP:LET OP: Bij dit voorbeeld is gebruik gemaakt van gewone katoen i.p.v. rekbare stof. Daarom 

moet er een maat grotermaat grotermaat grotermaat groter genomen worden.  

 

Deze bolero bestaat ook uit 2 lagen stof. De ene kant van de bolero heeft een bloemetje en 

de andere kant van de bolero heeft een stipje. Hij is zo gemaakt dat hij aan twee kanten 

draagbaar is.                                                                                                                         

Dit is vooral heel leuk als de binnen- en buitenkant van verschillende stofjes worden 

gemaakt. 

 

 

Eerst worden alle patroondelen getekend, 

uitgeknipt en afgelockt. 

Deze bolero wordt op bijna dezelfde manier in 

elkaar gezet als de bolero van hierboven. 

 

1. Schoudernaden spelden en stikken. 
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2. Strijk de naden open.                  

 

3. Mouwen in de armsgaten spelden en stikken. 

Knip de naadtoeslag in de mouw tot circa 0,5 cm 

af.                               

 

4. Zet de 0,5cm. brede naadtoeslag met een 

rijgsteek vast. 

 

6. Zijnaden op elkaar spelden. Dat doe je door de 

speld precies door de ene naad heen te spelden 

naar de volgende naad en weer terug. Daarna de 

rest van de mouw- en zijnaad spelden en dan 

stikken. De mouw- en zijnaden open strijken. 
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7. De bolero in elkaar schuiven, verkeerde kanten 

op elkaar.                                                                                                                   

De naden van de schouders en mouwen moeten 

op elkaar vallen, anders zit er een mouw 

gedraaid. 

 

8. Speld de zoompjes van de mouwen naar 

binnen en zet ze met een speld vast.                                                                                         

Trek de mouw door het armsgat naar buiten en 

trek de mouwen uit elkaar zodat de zoom verder 

gespeld kan worden. Stik de zomen op elkaar.                

 

9. Keer de mouw naar de goede kant en strijk de 

zoom mooi glad en strak.   

 

10. Stik de korte uiteinden van de rimpelstroken 

op elkaar tot een ring. Vouw de ring in de lengte 

dubbel.                                                                                                                      
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11. Rimpel de dubbelgevouwen strook met de 

naaimachine. Stik 2 x met een steeklengte 5 of 6. 

1 x met de naald uiterst rechts en 1 x met de 

naald uiterst links. 

 

12. De stroken in 4 delen verdelen en ook de 

bolerozoom in 4 delen verdelen. Op die punten 

zet je de strook met een speld vast. 

 

13. Trek aan de 2 draden en verdeel de plooitjes 

over de zoom en zet ze met spelden vast. 

Stik de strook vast. Trek de rimpeldraden eruit 

die aan de goede kant zichtbaar zijn.          

 

14. Schuif de bolero’s met de goede kanten in 

elkaar.  
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18. Speld de beide bolero’s rondom op elkaar. 

Zorg dat de schoudernaden precies op elkaar 

vallen. De rimpelstrook ligt tussen de lagen in.  

 

19. Laat aan de onderkant van het achterpand 

een stukje van  ca. 10 – 12cm open om te keren. 

Stik alles wat gespeld is en zorg ervoor dat er 

geen mouwen tussen komen of lagen stof dubbel 

zitten. 

 

20. Precies op de plek waar de schoudernaad en 

de kop van de mouw samenkomen, maak je met 

een dubbele draad “steeltjes”, zodat de 

binnenkant van de bolero op zijn plaats blijft. 

 

21. Door de opening van 10 – 12cm. kan de 

bolero worden gekeerd. 
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22. Sluit de keeropening met de hand en/of stik 

de hele rand rondom door. Strijk de bolero en 

haal de rijgdraadjes er uit. Klaar! 

 

 

 

Dit is bolero B met rimpelstrook. 
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Deze bolero kan op 2 manieren worden gedragen, de binnenkant kan ook worden gedragen 

als de buitenkant. 




