Kort jurkje/blouse VICKI
knippen:
knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof en
neem de tekens van het patroon over. Knip gelijk
nog een schuine afwerkstrook voor het split.
De zoom van de jurk en de blouse worden
verschillend afgewerkt.
De lange en de korte mouwen hebben een
verschillende afwerkstrook.
werkwijze:
Sluit de schoudernaden van de pas en de belegpas.
Stik de naad aan de goede kant door.
Strijk een strookje vlieseline op de belegpas voor de
knopen en knoopsgaten.

Speld de passen g.k.o.e. en stik de hals en
middenachternaden aan één stuk. Knip de naden
korter en de hoeken schuin weg.

Stik de schuine strook met de goede kant op de
verkeerde kant van het split. Trek het split tijdens
het stikken recht.
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Vouw de strook naar voren en stik hem met een
inslagje smal door.

Vouw de strook aan de verkeerde kant van het split
naar binnen en zet hem onder en boven met een
paar steekjes vast.
Bovenkanten van de voor en achterpanden iets
inrimpelen.

Stik de belegpas aan de achterpanden.
Strijk de naadtoeslag van de pas naar binnen, speld
hem op de gerimpelde achterkant en stik hem vast.
het gerimpelde deel kan ook in één keer tussen
beide passen gestikt worden, maar dat is nogal een
gewriemel.
De pas kan ook gewoon g.k.o.e. vast gestikt worden.

Stik de hals, de middenachternaden en de pas smal
door.
Het is het gemakkelijkst om nu de knoopsgaten te
maken en knopen aan te zetten.

Stik de pas voor g.k.o.e. Vouw de naden naar boven
en stik de pas door.
de mouwzoompjes iets inrimpelen.
Werk de korte mouwtje met de bijpassende strook
af.
Rimpel de mouwen in de kop ietsje in en zet ze in
de armsgaten.
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Sluit de mouwen en de zijpanden in één keer. Stik
de afwerkstrook bij de mouw even op de voorkant
door met een driehoekje. .
Als er lange mouwen worden gemaakt is het
belangrijk de naden apart voor het in elkaar zetten
af te werken. Stik tot aan het teken voor het split en
maak aan de onderkant kleine manchetten.
Sluit de korte kanten van de afwerkstrook.
Werk de onderkant van de blouse met de
afwerkstrook af. De strook kan aan de binnenkant
opgestikt worden en dan in de lengte dubbel vouwen
en de buitenkant vast stikken.

Rimpel de zoom van de jurk voor het vaststikken van
de band tot de juiste lengte in.

KLAAR!

VICKI van tricot
Als VICKI van tricotl wordt gemaakt is een sluiting
helemaal overbodig. De naadtoeslag bij de hals
vervalt dan ook en er kan een boordje aangezet
worden. Maak voor smalle kinderen liever een
maatje kleiner en verleng het shirtje dan tot de
gewenste lengte.
De voorpas en de mouwen worden net als bij de
blouse geknipt. Het voorpand kan 2 cm smaller
geknipt worden. Doe dit in ieder geval bij gebruik
van dikke tricot.
Leg voor het achterpand de patroondelen aan elkaar,
vouw de stof dubbel en leg de stofvouw aan de
middenachternaad van de pas.
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Stik alle naden met een rekbare steek.
De mouwzoom kan worden gerimpeld en met een
strookje afgewerkt, of net als de hals met een
boordje.
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