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herfstjurk         
 

Zoek je een perfect kledingstuk voor de koudere dagen? Dan is de herfstjurk NIKA 

precies goed! NIKA is een nauwsluitend jurkje dat met een maillot of met legging 
gedragen kan worden, maar ook met een spijkerbroek eronder staat hij leuk! 

 
Maak de jurk van dunne of wintertricot- jij naait de beslist een nieuwe lievelingsjurk!             
Door de mee gestikte onderrok hoef je niet te zomen en dat is juist voor beginnende 

naaisters heel fijn. NIKA kun je zelfs helemaal alleen met de lockmachine maken! 
 

Een normale hals, een vlotte capuchon of een leuke knoopversiering? Bont gemixt, 
eenvoudig of speels? NIKA hoort in iedere meisjeskledingkast!  
 

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

 
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 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164 

bovenwijdte 54 cm 56 cm 58 cm 62 cm 66 cm 74 cm 82 cm 

lengte voor  45 cm 50 cm 56 cm 63 cm 69 cm 81 cm 92 cm 

schouderbreedte 3,5 cm 3,9 cm 4,3 cm 4,9 cm 5,5 cm 6,3 cm 7,1 cm 

mouwlengte  

(incl. boordje ) 
30,5 cm 35,5 cm 40,5 cm 44,5 cm 48,5 cm 53,5 cm 58,5 cm 

stof, tricot 

buitenkant, MET 

capuchon zonder 

boord 

(140 cm breed) 

75 cm 85 cm 95 cm 105 cm 110 cm 130 cm 150 cm 

stof, tricot 

buitenkant, ZONDER 

capuchon zonder 

boord  

(140 cm breed) 

70 cm 80 cm 90 cm 100 cm 100 cm 120 cm 135 cm 

stof, tricot rokvoering 

MET capuchon 

(140 cm breed) 

50 cm 60 cm 65 cm 70 cm 80 cm 85 cm 90 cm 

stof, tricot voeringrok 

zonder capuchon 

(140 cm breed) 

25 cm 30 cm 30 cm 35 cm 40 cm 50 cm 60 cm 

tricot: taille - en 

mouwboordjes   

(140 cm breed) 

15 cm 15 cm 15 cm 15 cm 15 cm 15 cm 15 cm 
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Kniplijst         
1 -voorpand, boven  1 x aan de stofvouw 
2 -achterpand, boven 1 x aan de stofvouw 

3 -mouw  * 2 x 
4 -rokpand  2 x aan de stofvouw 

5 -voeringrok  2 x aan de stofvouw 
6 -capuchon naar wens 2 x van buitenste stof, 2 x van voering     
7 -knooplijstje naar wens 1 x 

  tailleboord         1 x volgens kniptabel 
  mouwboordjes  2 x volgens kniptabel     

*Let op: als de mouwen zonder boordje worden gemaakt, knip dan 3,5 cm extra 
zoom aan.                                     
 

Knippen boordjes:                   
Verschillende boordstoffen verschillen enorm in rekbaarheid. Knip daarom de boordjes 

ruim en pas ze naar wens aan, afhankelijk van de rekbaarheid. De afmetingen zijn 
richtlijnen.  
 

Deze maten zijn ZONDER naadtoeslag! 

afmeting 
86/ 
92 

98/ 
104 

110/ 
116 

122/ 
128 

134/ 
140 

146/ 
152 

158/ 
164 

 mouw-

boordjes  
 2x knippen     

hoogte 3 cm 3 cm 3 cm 3 cm 3 cm 3 cm 3 cm 

breedte 14 cm 14,5 cm 15 cm 15,5 cm 16 cm 17 cm 18 cm 

 tailleboord                
 2x knippen     

hoogte 4,5 cm 4,5 cm 4,5 cm 5,5 cm 5,5 cm 6,5 cm 6,5 cm 

breedte 22 cm 23 cm 24 cm 26 cm 28 cm 32 cm 36 cm 

 

 
 

Werkwijze: Dit vest kan alleen van rekbare stoffen gemaakt worden. Het 
gemakkelijkste om rekbare stoffen te naaien is met een overlockmachine. Natuurlijk 
kan het ook met de gewone naaimachine met een locksteek of een smalle zigzagsteek 

in normale steeklengte of een steelsteekje. Maar gebruik dan wel een jerseynaald of 
ballpointnaald voor je rekbare stof. 

 
 

Was de stoffen voor het knippen eerst voor om te zorgen 

 dat de krimp eruit is!              
 

 
Werkbeschrijving: 

1. Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. Knip naar wens een capuchon 
met voering. Let op: de voeringrok is korter dan de buitenste rok. Neem de 
patroontekens over op de stof.           

                 
2. Naar wens kan op het bovenste voorpand een nepsluiting worden gemaakt. Strijk 

daarvoor vlieseline op het patroondeel van de nep-knooplijst en knip deze in een 
andere kleur tricot. Stik langs de lange zijkant en de ronde onderkant een stukje 
paspelband. Knip het paspelband in de ronding een paar keertjes een klein stukje 
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in. Vouw de naadtoeslag naar achteren en strijk hem plat. Speld de nep-knooplijst 
midden op het voorpand of plak hem vast met                                                              
STYLEFIX/STYLEFIXpatches.           

     Stik het knooplijstje vast en naai knopen naar wens aan.    
 

3. Leg de bovenvoor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de 
schoudernaden. Steek een speld precies middenvoor en middenachter. 
 

4. Variatie met een halsboordje: stik de korte kanten van de halsboord g.k.o.e. 
zodat het een ring wordt. Let op, boordstof verschilt enorm in rekbaarheid, houd 

daar rekening mee. Vouw het halsboordje dubbel en speld het verdeeld over de 
hals. De naad van het boordje valt middenachter. Stik het boordje met een rekbare 
steek in de hals. Stik hem naar wens aan de goede kant met een rekbare steek 

door. (bv met een driegedeelde zigzagsteek).    
                                                            

5. Variatie met capuchon: stik de beide capuchons in elkaar en schuif ze daarna 
met de goede kanten op elkaar. Stik de voorrand. Keer de capuchon en stik naar 
wens de voorrand door. Leg de voorkanten van de capuchon bij het patroonteken 

in de hals voor over elkaar heen en stik hem met een paar steekjes vast. De 
patroontekens voor schouders, middenachter en middenvoor vallen van hals en 

capuchon op elkaar. Stik de capuchon met een rekbare steek in de hals vast en stik 
hem naar wens met een rekbare steek door.    

                                        

6. Zet de mouwen in de armsgaten. Sluit de mouw- en korte zijnaden in één keer.   
                      

7. Leg de strook voor de taille g.k.o.e. dubbel en stik de korte kanten op elkaar. Stik 
het tailleboord met de goede kanten op elkaar aan het bovenste pand. Let op dat 

het boord netjes gelijkmatig verdeeld rondom vast zit. 
 
8. Speld voering en buitenste rokdelen met de goede kanten op elkaar en stik van 

beide rokken de zijnaden. Schuif ze dan met de goede kanten in elkaar. Stik de 
onderkant op elkaar. Keer de rokken en speld de bovenkanten op elkaar. Stik deze 

naad eventueel met een rekbare steek vast. Omdat de buitenste rok langer is dan 
de binnenste rok, trekt de buitenste rok ca. 2 cm naar binnen. Strijk de zoom 
netjes plat.        

        
9. Vouw de rok over het bovenste jurkdeel, goede kanten op elkaar. Speld de rok aan 

de onderkant van de boordstrook en stik hem vast.  
                     
10.Zoom de mouwen of zet er een boordje langs.                                                                                                                 

 
KLAAR!!! 

 
 


