Wikkeljurk LILLY
Deze wikkeljurk kan zowel met de sluiting vóór als achter gedragen worden en is
makkelijk te maken. Hij is een geschikt patroon voor beginnende naaisters.
Omdat het onderste deel van deze jurk uit een hele rechte lap bestaat, is het
makkelijk om deze te versieren en te bewerken. De jurk is ook makkelijk te
verlengen of wijder te maken door het rokpand te verbreden. Het rokpand kan als
één deel geknipt worden, maar ook als drie delen( één voorpand en twee
achterpanden).
Op het patroon staat ook een bijzondere bloemenbuidel, die op iedere manier
versierd kan worden. Deze bloemenbuidel kan natuurlijk ook bij andere modellen
gebruikt worden.
Een uitvoerige werkbeschrijving met foto’s ( ook in het Nederlands) en veel voorbeelden zijn te vinden op
onze Homepage bij www.farbenmix.de/anleitungen.
Neem voor het begin eerst de maat goed op, en vergelijk die met de gewenste lengte en bovenwijdte van
de jurk.
benodigdheden
Materiaal / Maat

86/92

98/104

110/116

122/128

134/140

bovenwijdte

58,8 cm

62 cm

65 cm

69 cm

73 cm

zoomwijdte

120,5 cm

125 cm

129,5 cm

135,5 cm

141,5 cm

voorlengte

58 cm

65 cm

72 cm

81 cm

90 cm

110 cm

115 cm

120 cm

130 cm

140 cm

Stof (140 cm breed)
fournituren

2 knopen, vlieseline, garen

Knippen
Knip de delen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Knip indien gewenst het pasbeleg en het
onderste buidelzakdeel uit een andere stof.
Knipvoorbeeld

Variant 1 (3 rokdelen )

Kniplijst
1 – pas voor
2 – achterpas
3 – bovenzak
4 – onderzak
5 – voorpand rok
6 – achterpand rok
7 – rokdeel (i.p.v.5&6) aan de
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Variant 2 (1 rokdeel)

2 x aan de stovouw (of 1 x uit bovenstof en 1 keer uit voeringstof)
4 x ( of 2 x uit bovenstof, 2 x voeringstof)
2x
2x
1 x aan de stofvouw
2x
stofvouw. Geknipt is dit een vierkant van
Gr. 86/92: 36,0 x 119,0 cm
Gr. 98/104:
42,0 x 123,5 cm
Gr. 110/116: 48,0 x 128,0 cm
Gr. 122/128: 55,0 x 134,0 cm
Gr. 134/140: 62,0 x 140,0 cm
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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.

Wikkeljurk LILLY
werkbeschrijving
1.

Strijk vlieseline op de zakdelen (3&4) en op de schuine pasdelen(2) dáár, waar de knopen en
knoopsgaten komen.

2.

Speld twee aan twee de zakdelen goede kanten op elkaar. Stik ze vast en laat een kleine opening
over om te keren. Keer de zakken, strijk ze en stik ze smal op de kant door. Speld ze op elkaar en
stik ze door in de vorm van een cirkel ( die het beste eerst getekend kan worden). Deze
bloemenbuidel kan tussen pas en rok in worden vastgenaaid of met knopen aangezet worden. Leuke
disign-ideeën staan op onze homepage (www.farbenmix.de/anleitungen).

3.

Sluit de schoudernaden van de pas ( bovenste stof) en pasbeleggen ( voeringstof) en. Stik de
pasdelen en pasbeleggen goede kanten op elkaar bij de armsgaten, halsrand en schuine kanten. Knip
de naadtoeslagen iets af. Keer de pas naar de goede kant door één schoudernaad.

4.

Sluit de zijnaden van pas en pasbeleg in één keer. Knip de naadtoeslagen korter af. Strijk de pas en
stik hem smal langs de kant door.

5.

Voor variant 1: Stik de onderpanden(5 & 6) aan elkaar. Werk de naden af. Stik een zoom in de zijen onderkanten. Voor variant 2: stik een zoom in de zij- en onderkanten.

6.

Rimpel de bovenkant in. Stik daarvoor 2 naden met een lage draadspanning naast elkaar. Laat de
begin- en einddraden wat langer. Speld het rokdeel goede kanten op elkaar aan de pas. Let daarbij
op dat de zijnaden op elkaar aan sluiten.

7.

Trek beide rimpeldraden gelijkmatig aan totdat het rokpand de juiste breedte heeft. Wikkel de
uiteinden van de rimpeldraden voor de veiligheid rond de naalden aan de uiteinden. Stik het pand op
de pas tussen de rimpeldraden in. Vergeet niet eerst de draadspanning te herstellen. Haal de
onderste rimpeldraad weg. Vouw de naadtoeslag in de pas en stik de pas door.

8.

Maak knoopsgaten op de plaatsen zoals aangegeven op het patroonblad. Zet knopen aan. Klaar!

Veel succes !
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