Jurk/tuniek CARA
Dit patroon is geschikt voor : een tuniek ( model A) , een eenvoudige jurk ( model B) , een jurk met twee
lagen over elkaar ( model C) en een jurk met aanzetstuk ( model D) Het patroon valt groot uit, het is
daarom verstandig om de roklengte na te meten!
Benodigde materialen:
ca. 120/140/160 cm Stoff van 140 cm breed
40 cm elastiek van 0,7 cm breed
2 knopen
stukje vlieseline
voor model C: 2,5 m elastisch koord,
1 koordstopper
Knippen:
patroondelen met naad uit de stof knippen volgens knipvoorbeeld
Model A
voorpas 2 keer
achterpas 2 keer
beleggen 4 keer
jurkdeel voor en achter 2 keer
golfbeleggen 2 keer

Model B
voorpas 2 keer
achterpas 2 keer
beleggen 4 keer
complete jurkdelen voor en achter 2 keer

Model C
voorpas 2 keer
achterpas 2 keer
jurkdeel met golfkant 2 keer
golfbeleggen 2 keer
twee stofrepen voor de zoom van 7 cm
bij 140 cm incl naden

Model D
voorpas 2 keer
achterpas 2 keer
beleggen 4 keer
jurkdeel met golfkant 2 keer
onderste jurkrand 2 keer
golfbeleggen 2 keer

Werkbeschrijving
Alle stofranden afwerken.
Model B eenvoudige jurk
Alle vier beleggen goede kanten op elkaar aan de bovenkant van de jurkdelen tegen de kleine rondingen
bovenaan de jurk vastnaaien, naar binnen slaan en vlak langs de rand doorstikken. Daarna nog een keer
doorstikken op een afstand van 1 cm vanaf het eerste stiksel zodat er een tunnel ontstaat. Door alle vier
tunneltjes een stukje elastiek van 10 cm rijgen en beide kanten iets laten uitsteken.
De schouderbanden met een stukje vlieseline verstevigen, daar waar knopen en knoopsgaten komen.
Voorste passen op elkaar leggen, goede kanten op elkaar, armrondingen en bovenkant vastnaaien . De
passen keren en vlak langs de randen doorstikken. Doe hetzelfde met de achterpassen..
De jurkdelen inrimpelen en aan de passen naaien. Daarbij zorgen dat het elastiek wordt meegenaaid en
vastgezet. De jurkdelen naar boven strijken en op de passen doorstikken.
Het elastiek in de zijnaden aantrekken tot 5 á 6 cm lengte en op de naad vastnaaien. *
Zijnaden sluiten. Zoom in de onderkant van de jurk naaien. Knoopsgaten maken en zet knopen aan.

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.
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Jurk/tuniek CARA
Model A tuniek
Tot aan * naaien zoals beschreven bij model B
Het golfbeleg goede kanten op elkaar op de golfkant van de tuniekdelen naaien, de naden een stukje
afknippen.
De zijnaad van de tuniekdelen en beleggen in één keer aan elkaar naaien.
Beleggen naar binnen slaan, strijken en smal langs de kant doorstikken. De bovenkant van het beleg aan de
tuniek vaststikken.
Knoopsgaten maken en zet knopen aan.
Model C jurk met twee lagen
De schouderbanden met een stukje vlieseline verstevigen, daar waar knopen en knoopsgaten komen. Het
golfbeleg goede kanten op elkaar op de golfkant van de bovenste jurkdelen naaien, de naden een stukje
afknippen. De zijnaad van de bovenste jurkdelen en beleggen in één keer aan elkaar naaien. Beleggen naar
binnen slaan, strijken en smal langs de kant doorstikken. Langs de bovenkant van het beleg deze aan de
binnenkant van de bovenjurk vaststikken.
De zijnaden van de onderste jurk alsvolgt naaien: voor- en achterjurkdelen verkeerde kanten op elkaar
leggen en de zijnaden naaien. De jurk omkeren en dan de zijnaden nogmaals doorstikken op een halve cm
van de vorige naad. Zo is er geen stofrand zichtbaar ( = engelse naad)
Bovenkanten van alle jurkdelen inrimpelen. De binnenste jurk in de buitenste jurk schuiven, goede kanten
op elkaar, en rondom aan elkaar naaien. Naar de goede kant keren en samen aan de passen vastnaaien. Op
de passen doorstikken. De armrondingen doorstikken.
Bij de armrondingen op één cm van de eerste stiknaad nogmaals stikken zodat een tunneltje ontstaat.
Elastiek door de tunnels rijgen en vaststikken aan de naden aan de binnenkant van de jurk. De
armrondingen moeten 10 à 12 cm breed worden.
De korte kanten van de stofrepen omzomen. Stofrepen dubbelvouwen en dubbel op de goede kant van de
jurkzoom vastnaaien, zo dat op de zijnaden de tunnels openblijven. De naad naar boven strijken en smal
langs de rand op de jurk doorstikken. Koordelastiek door de tunnel rijgen, aan één zijkant een knoop in het
elastiek maken. Aan de andere kant een koordstopper bevestigen.
Knoopsgaten maken en knopen aan zetten.
Model D jurk met aanzetstuk
Tot aan * naaien zoals beschreven bij model B.
De bovenkant van het golfbeleg aan de bovenkant van de onderste jurkrand naaien, goede kanten op
elkaar. Het golfbeleg, goede kanten op elkaar, op de golfkant van de jurkdelen naaien, de naden een stukje
afknippen. Zijnaden van de jurkdelen, de beleggen en de onderste jurkdelen in één keer dichtnaaien.
Golfbeleggen naar binnen omvouwen, smal op de rand doorstikken en het beleg aan zijn bovenkant op de
jurk vastnaaien.
Knoopsgaten maken en knopen aan zetten.
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