farbenmix.de

Big Lady Amalya
zomerjurk by mialuna24.de

Amalya is een patroon voor een luchtige zomerjurk. Hij kan met of zonder deelnaden worden
gemaakt. De bijzondere look krijgt deze jurk als er in de tunnel een bandje of strook tricot geregen
wordt en dan gestrikt. Natuurlijk hoeft dit niet. Maak Amalya van tricot, interlock of viscosetricot of van
gebreide dunne rekbare stof.
Op het patroon staat alle enkele maten van maat 32 t/m 46.

Materiaal/maten van het kant-en-klare kledingstuk
Neem voor het begin de maat op en vergelijk deze maten met de afmetingen in de tabel. Vergelijk de
afmetingen van de wijdte en lengte met een vergelijkbaar goed passend kledingstuk en pas eventueel
de wijdte en lengte aan!
kijk voor de maten op het Duitse patroonblad
Kniplijst:
1 – voorpand 1 x (let op de kniplijnen voor iedere versie!)
1a –pas voor 1 x ( „ !)
!)
2 – achterpand 1 x ( „!)
3 - rokdeel 2 x
4 – naar wens mouwen 2 x
Werkwijze: .
Het gemakkelijkste is een overlockmachine voor rekbare stoffen. 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 tricotstoffen.
Lees voor het naaien de beschrijving één keer helemaal door.
En stap-voor-stap beschrijving met veel foto’s is te vinden op www.farbenmix.de. Hier:
http://www.youtube.com/mialuna24 vind je een filmpje waarin de jurk helemaal van begin tot het
einde wordt gemaakt met alle uitleg erbij in het Duits. Ook zonder geluid helpt dit filmpje je heel goed
op weg!

Werkbeschrijving Amalya met bovenste deelnaad en zonder mouwen
1 –Voor deze versie de kniplijnen voor de smalle schouders kiezen bij de armsgaten.
Knip alle patroondelen met naadoeslag uit de stof. Neem voor de zoom 2 cm zoomtoeslag. Neem alle
patroontekens over op de stof.
2 – Speld de pas met de goede kanten op elkaar aan het voorpand. Speld vanuit het midden naar
beide kanten de pas vast en stik hem dan vast. Vouw de naadtoeslag naar boven of beneden en stik
hem aan de goede kant door. Doe hetzelfde met hetzelfde met het achterpand.
3 – Spel en stik het rokdeel aan het voorpand. Let daarbij op, dat de bredere kant van de rok op de
kortere kant van het voorpand komt. Doe hetzelfde bij het achterpand.
4 – Leg voor-en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de schoudernaden. Speld en stik
daarna de zijnaden en let daarbij op, dat de deelnaden netjes op elkaar vallen.
5 – Knip de stroken voor de hals en armsgaten. Ze zijn ca 3 tot 4,5 cm breed inclusief naadtoeslag.
Om de juiste lengte voor de hals te bepalen, moet eerst de wijdte van de hals opgemeten worden
zonder de stof uit te rekken. Vermenigvuldig dit aantal centimeters met 0,7 voor goed rekkende stof en
0,8 voor iets stevigere stof. Zo heb je de juiste lengte voor je strook. Doe hetzelfde met de
armsgaten.
6 – Leg de korte kanten van de boordstrook met de goede kanten op elkaar en sluit hem tot een ring.
Vouw de ring in de lengte dubbel, goede kant buiten. Verdeel de strook netjes over de hals en stik
hem gelijkmatig iets uitgerekt vast. De naad van het boordje valt precies middenachter. Vouw de
naadtoeslag in de jurk en stik hem aan de goede kant met een rekbare steek door. Doe hetzelfde met
de armsgaten. De naad van het boordje valt dan precies op de
zijnaad.
7 – Zoom de jurk. KLAAR!!!
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Werkbeschrijving Amalya zonder bovenste deelnaad maar met mouwen:
1 – Voor deze versie de kniplijn voor de brede schouders kiezen bij de armsgaten. Voor het knippen
van de stof, eerst de twee voorpanddelen van het patroon aan elkaar leggen of plakken. Knip alle
patroondelen met naadtoeslag uit de stof. Neem voor de zoom minstens 2 cm zoomtoeslag. Neem
alle patroontekens over op de stof.
2 – Stik het rokpand aan het voorpand en daarbij opletten dat het bredere stuk van de rok op e kortere
kant van het voorpand valt. Speld de delen met de g.k.o.e. en stik ze vast. Doe hetzelfde met het
achterpand.
3 – Leg voor- en achterpand met de g.k.o.e. en sluit de schoudernaden. Speld en stik de mouwen in
de armsgaten en let daarbij op de patroontekens.
4 – Speld en stik de mouw- en zijnaden. Let daarbij op dat de deelnaden van de rok op elkaar vallen.
Sluit de zijnaden in één keer. Zoom de mouwen of stik er een boordje aan. Werk de hals en de zoom
af zoals boven beschreven. KLAAR!!!
Variaties:
Amalya met paspelband:
Bij het vaststikken van de rok of de pas, kan een rekbaar paspelbandje of een dubbele strook tricot
tussen de panden worden uit gestikt. Met het rekbare paspelband kunnen ook hals en armsgaten
worden afgewerkt.
Amalya met strik in de halsboord:
maak een boordje langs de hals zoals beschreven bij punt 6. Vouw eerst de uiteinden van de
boordstrook een centimeter naar binnen en stik de strook dubbel aan de hals: begin een paar
centimeter onder de rechter of linker schoudernaad en stik de strook rondom iets uitgerekt vast. Vouw
de naadtoeslag naar binnen en stik hem aan de goede kant door. Rijg een koordje of een strook tricot
door de tunnel en strik hem.
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