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KIARA heeft door zijn Weense naden de perfecte pasvorm voor smalle meisjes.   

Maak hem als jurk of als longshirt, beide zullen mooi vallen. Lange en korte mouwen maken dit 

patroon geschikt voor het hele jaar! In de zomer van tricot, voor koelere dagen van bijv. 

wintertricot of nickyvelours, de stof moet in ieder geval rekbaar zijn.    

Maak bijv een strandjurk van rekbare badstof. Of een feestjurk van een heerlijk soepelvallende 

viscosetricot. Dit basispatroon biedt heel veel mogelijkheden. Je kunt door de naden ook 

spelen met kleuren en stoffen. De naden kunnen ook versierd worden met bijv. paspelband. 

 

Zo ontstaan er in korte tijd een paar verschillende KIARAS voor in de kledingkast. 

 

Deze jurk is eenvoudig te maken. Een beetje ervaring met het verwerken van tricot en gebruik 

van de lockmachine is wel handig.  

 

 

 

Materiaal/maten 
 

De maten in de tabel zijn de maten van het gemaakte kledingstuk. 

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

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

bovenwijdte          56 cm 58 cm 60 cm 64 cm 68 cm 76 cm 

lengte voor, jurk  46 cm 53 cm 61 cm 68 cm 75 cm 86 cm 

lengte voor, longshirt 36 cm 46 cm 50 cm 56 cm 61 cm 68 cm 

schouderbreedte 3,1 cm 3,2 cm 3,6 cm 4,2 cm 4,8 cm 5,5 cm 

mouwlengte lang 30 cm 34 cm 38 cm 43 cm 48 cm 53 cm 

mouwlengte kort 6 cm 7 cm 8 cm 9 cm 10 cm 11 cm 

tricot, jurk  

(140 cm breed)  
80 cm 90 cm 100 cm 110 cm 130 cm 150 cm 

tricot, longshirt 

(140 cm breed) 
70 cm 80 cm 90 cm 100 cm 110 cm 120 cm 

en verder boordstof    

 

 

 

Kniplijst        

 1 -  voorpand, midden  1 x aan de stofvouw 

 2 - zijvoorpand 2 x 

 3 - achterpand, midden         1 x aan de stofvouw 

 4 - zij-achterpand        2 x 

 5 - mouw      2 x 

Boordjes voor hals en evt mouwen knippen volgens tabel 

 

 

Knippen boordstof: 

omdat iedere boordstof verschillend rekt, is het verstandig het boord aan de taillewijdte van 

het kind aan te passen en met een beetje rek vast te naaien.  
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De maten zijn inclusief naadtoeslag! 

 

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

halsboordje, 1 x 
30 cm x 

4 cm 

32 cm x 

4 cm 

35 cm x 

4 cm 

37 cm x 

4 cm 

38 cm x 

4 cm 

39 cm x 

4 cm 

mouwboordje korte 

mouw,  2x 

15 cm x 

4 cm 

16 cm x 

4 cm 

17 cm x 

4 cm 

18 cm x 

4 cm 

19 cm x 

4 cm 

20 cm x 

4 cm 

 

 

Werkwijze 

Deze jurk/longshirt kan alleen van rekbare stoffen worden gemaakt. Rekbare stoffen worden 

het mooist in elkaar gezet met een lockmachine. Natuurlijk kan het ook met een gewone 

huishoudnaaimachine met een locksteek, een zigzagsteek van normale steeklengte of een 

steelsteek. Gebruik in ieder geval naaimachine-naalden voor tricot (ballpointnaald).                                        

 

 

Werkbeschrijving  

1. Knip de patroondelen naar wens in jurk of longshirtlengte. Knip de patroondelen met 

naadtoeslag uit de stof. Knip korte of lange mouwen naar wens. Knip halsboordje en 

indien nodig boordjes voor de korte mouwen volgens de tabel. Let op: de wijdte van de 

boordjes is sterk afhankelijk van de rekbaarheid van de boordstof. 

2. Belangrijk: neem de patroontekens over op de stof. Geef daarvoor bijv. inknipjes in de 

naadtoeslag of teken met kleermakerskrijt of een trickmarker de patroontekens op de 

binnenkant van de stof.   

3. Speld en stik de zijvoorpanden met de goede kanten op elkaar aan het voorpand en let 

daarbij heel nauwkeurig op de patroontekens: ze moeten netjes op elkaar aansluiten. 

4. Doe hetzelfde met de achterzijpanden en het achterpand.                       

5. Sluit één schoudernaad.                                            

6. Vouw de strook voor de hals in de lengte dubbel en stik hem uitgerekt in de hals. 

7. Vouw het boordje naar beneden en stik hem aan de goede kant met een rekbare steek 

door: bijv met een driegedeelde zigzagsteek. Knip het teveel van de boordstof af.                              

8. Stik de uiteinden van de boordjes op de naadtoeslag op elkaar. Zo kunnen ze niet 

wegglijden onder de lockmachine. Sluit de schoudernaad met de locker en rijg de 

draden samen in de naad.                

9. Stik de naadtoeslag met een driehoekje door.                           

10. Stik de lange mouwen in de armsgaten.   

11. Bij korte mouwen: vouw het boordje voor de mouw in de lengte dubbel en stik hem aan 

de mouwzoom. Stik het boordje naar wens door (hoeft niet). Zet dan de korte mouwen 

in de armsgaten.                               

12. Sluit mouw- en zijnaden in één keer.                

13. Zoom de mouwen en de onderkant van de jurk/longshirt. Bij de korte mouwen een 

driehoekje op de naadtoeslag bij het boordje stikken.         

14. KLAAR ! 

 

 


