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Neckholderjurkje VENTURA 

 Design: INUIT-DESIGN  

   

 

   

Meet de borstomvang van het kind op en 
vergelijk dat met de maat „borstwijdte 
zonder elastiek" in de tabel. Kies 
daarmee de juiste maat. Denk er aan dat 

er 4cm nodig zijn om de jurk aan- en uit 
te trekken. Omdat de jurk nogal smal valt 

kan het nodig zijn een maatje groter te 
nemen. Noteer de borstomvang op een 
kladblaadje voor later.   

Voor meisjes met een al echt vrouwelijk 
figuurtje is dit modelletje minder 
geschikt.  

Knip alle patroondelen met naadtoeslag 

uit de stof en neem de patroontekens 
over op de stof.   

 

Knip bij het bovenste voorpand GEEN 
naadtoeslag langs de halsrand en het 
armsgat.  

http://www.inuit-design.com/
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Stik de zijrokpanden links en rechts aan 

het middelste rokpand. Vouw de 
naadtoeslag naar de zijpanden en stik ze 
aan de goede kant smal door.  

Doe dit met voor- en achterrokpand.  

 

Vouw het bovenste achterpand in de 
lengte dubbel, de goede kant buiten. Stik 
de open kanten samen aan het 

achtermiddenstuk. Strijk de naadtoeslag 
naar beneden en stik ze smal op het 

middenstuk door.  

 

   

Stik tunnels voor het elastiek in het 
bovenachterpandje. Hecht de steken aan 
begin en einde goed af. Rijg elastiek in de 

tunnels en stik ze aan één kant goed 
stevig op de naadtoeslag vast.  

 
 
Het is gemakkelijk om met het elastiek te 

werken als het niet zo kort wordt 
afgeknipt en pas na het vastzetten wordt 

afgeknipt op de juiste lengte.  

 
Stik de achterrok aan het achter-
middenstuk. Strijk de naadtoeslag naar 

boven en stik het aan de goede kant 
door.   
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 Rimpel de bovenkant van de voorpas 

tussen de patroontekens in tot 7 cm en 
doe hetzelfde met de onderkant van de 

voorpas, zodat deze precies op het 
middenstuk past. Stik voorpas aan het 
middenstuk, strijk de naadtoeslag in het 

middenstuk en stik deze door.  

 

Werk de hals met een rechte stofstrook of 
met biaisband af ( dit gaat gemakkelijker 

met een rechte strook recht op de draad 
geknipt). Stik deze met de goede kant op 

de binnenkant van de voorpas.  

 

Strijk de strook naar buiten om, de 

naadtoeslag naar binnen en stik hem 
smal door.   

 

Werk zo ook de schuine armsgaten van 

de pas af met een schuine strook. Rek 
deze in de rondingen iets uit. Stik de 

strook als schouderbanden boven de pas 
uit. 

http://www.farbenmix.de/de/einhalten-mit-2-naehten.html
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Sluit één zijnaad, nl die waar het 
elastiek al op de naadtoeslag is 

vastgestikt. Zorg dat de bovenkant netjes 
doorloopt en de dwarsnaden van voor- en 
achterpand op elkaar aan sluiten. Vouw 

de naadtoeslag naar het voorpand en stik 
het aan de goede kant door.   

 

Stik naar wens een volant of een 
ruche langs de zoom. Ook andere 

manieren om een alle "ronde zoom " af te 
werken zijn geschikt. 

 

Trek het elastiek in de tunnels zo strak 
aan dat de borstomvang van het 
kladblaadje min nog  4cm is bereikt. 

Stik het elastiek op de naadtoeslag stevig 
vast en knip het overtollige elastiek af. 

Sluit de tweede zijnaad en let daarbij 
weer op dat de bovenkant netjes 

doorloopt en de dwarsnaden op elkaar 
aansluiten. Vouw de naadtoeslag naar het 
voorpand en stik het aan de goede kant 

smal door.  

Knip de schouderbanden voor een 
neckholderjurkje op de gewenste lengte 

af en leg een knoop in de uiteinden.  

http://www.farbenmix.de/de/rueschen.html
http://www.farbenmix.de/de/runde-saeume.html
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Als de jurk niet in de nek maar op de rug 

gesloten moet worden, kunnen lussen 
van een strook stof langs de bovenkant 
van het achterpand worden gezet. Maak 

twee stukjes band van 8cm lengte net als 
biaisband en leg ze in een lus. Stik ze 

met de lus naar beneden op de binnekant 
van het achterpand. Stik ze op de 
naadlijn van tunnel aan de bovenkant 

vast, vouw ze naar boven en stik ze nog 
een keertje door.  

 

KLAAR ! 

 


