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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. 

Joelle heeft een beetje een folkloristische grondslag omdat de ontwerpster geïnspireerd werd door 
een „dirndl“. Door het moderne karakter is het toch een sportief-ogend jurkje en een ideale basiso-
vergooier voor iedere leeftijd. Hij kan voor een feestelijke gelegenheid maar ook voor naar school 
gemaakt worden, Joelle staat altijd leuk.         
 
Er zit geen sluiting in deze overgooier, waardoor kinderen hem gemakkelijk zelf aan en uit kunnen 
trekken. Hij is ook gemakkelijk te maken. Door de geraffineerde rondlopende deelnaden zijn er vol-
doende mogelijkheden om met stofjes en versieringen te spelen zodat iedere overgooier er weer he-
lemaal anders uit ziet.                                                                                       
 
Joelle’s nauwsluitende bovenkant staat bij ieder figuurtje leuk en dankzij de tunnels met elastiek on-
der de armen zit hij ook heel lekker. De ruime rok zorgt voor voldoende bewegingsvrijheid. Gemaakt 
van stevige stoffen zoals spijkerstof en rib krijgt dit model een mooie A-lijn, terwijl hetzelfde model 
gemaakt van dunne katoentjes juist weer heel mooi valt.  
 
De schouderbanden kunnen naar behoefte verlengd worden. Als er meerdere knopen worden aange-
zet of een verschuifbare gesp, groeit de overgooier heel lang met het kind mee.                                                                 
Aan de voorkant in de rok is een zak ingewerkt waardoor het dirndl-uiterlijk nog meer wordt onders-
treept. Dit zakje biedt voldoende ruimte voor allerlei gevonden schatten: kastanjes, steentjes, enz.  
 
De overgooier valt normaal qua maat. Hij staat stevige meisje heel mooi, maar moet voor hen een 
maatje groter worden gemaakt. Neem voor het knippen eerst de bovenwijde van het kind goed op en 
vergelijk deze met de maten in de tabel. Als een maat groter nog te krap wordt, is het heel goed mo-
gelijk om de overgooier te verbreden door de middelste delen 1 tot 2cm van de stofvouw af te leg-
gen, afhankelijk van de benodigde extra wijdte.                                            
Uiteindelijk is de wijdte nog best goed met het elastiek onder de armen aan te passen. 
 
Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto’s en veel designvoorbeelden is te 
vinden op onze homepage www.farbenmix.de  bij de Nederlandse vlag. 
 

Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op wijdte en lengte!  

 

Benodigdheden/maattabel  

De maten in de tabel zijn de maten van het kant en klare kledingstuk. 

materiaal/maten    86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 

bovenwijdte met elastiek in de 
tunnel 

61 cm 63 cm 65 cm 69 cm 73 cm 81 cm 

bovenwijdte zonder elastiek 67 cm 69 cm 71 cm 75 cm 79 cm 87 cm 

lengte voor 40 cm 47 cm 54 cm 73 cm 82 cm 84 cm 

Stof (140 cm breed)  75 cm 85 cm 95 cm 105 cm 115 cm 135 cm 

elastiek voor het armsgat 

1,2cm breed  

2 x  

 

5 cm 

fournituren 
2 knopen (voor verstelbare schouderbanden 4 knopen)                     

evt. restje vlieseline 
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Knippen 

Bij gebruik van verschillende stoffen (stoffenmix) is het verstandig deze voor het knippen te wassen 
om onderling verschillend sterke krimp te voorkomen.  

Knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. Neem 
de patroontekens over op de stof. (de kleine streepjes aan de rand van het patroon).                        

Voor de beleggen (patroondelen 1,2,3 en 4) is het verstandig om dunnere stof te gebruiken dan de 
buitenste stof, tenzij de overgooier van een dun katoentje wordt gemaakt. Dit geldt ook voor het zak-
beleg (patroondeel 10).                               

Tip:  het elastiek voor in de tunnel onder de armen is gemakkelijker te rijgen als het langer gelaten 
wordt en pas na het vastzetten op de juiste lengte wordt afgeknipt.                                       

 
 
Kniplijst                  
 1 -  voorpand midden   2 x aan de stofvouw (1 x daarvan is de voering) 
 2 - zijvoorpand       4 x (2 x daarvan is de voering) 
 3 - achterpand midden 2 x aan de stofvouw (1 x daarvan is de voering) 
 4 - zij-achterpand    4 x (2 x daarvan is de voering) 
 5 - rok middenvoor   1 x aan de stofvouw 
 6 - zijvoorrok        2 x 
 7 - middenachterrok   1 x aan de stofvouw 
 8 - zij-achterrok    2 x 
 9 - schouderband 4 x 
 10 - zak voering                    1 x aan de stofvouw 
 11 - zak voor           1 x aan de stofvouw 
 

 

Werkwijze 

1. Werk alle delen met een zigzagsteekje of met de lockmachine af.  

2. Speld het zakbeleg  aan de bovenkant van het middenvoorpand, de goede kanten op elkaar 
(g.k.o.e.). Stik het zakbeleg vast. Knip de naadtoeslag wat korter, vouw het zakbeleg naar binnen 
en stik de bovenkant aan de goede kant door.                      

3. Leg het zakdeel onder het zakbeleg, de goede kanten op elkaar, de zij- en onderkant vallen 
precies op elkaar. Stik de onderkant op elkaar vast.                                                                                                                                 
Stik de zijkanten van de zakdelen op de naadtoeslag van het rokpand.                                                         

4. Speld de zijvoorrokdelen volgens de patroontekens g.k.o.e. aan het middelste rokdeel. Rek de 
zijkanten van de stof daarbij niet uit. Aan de onderkant van het middenvoorrokdeel steken de 
hoekjes een stukje uit. Begin steeds aan de bovenkant van de naad. Na het stikken de 
naadtoeslag naar de zijkanten strijken en stik deze aan de goede kant smal door.                        

5. Doe hetzelfde met de middenachterrokdelen, stik deze g.k.o.e. aan de achterzijrokdelen.                   

6. Leg voor- en achterrok met de goede kanten op elkaar en sluit de zijnaden. Strijk de 
naadtoeslagen naar de voorkant  en stik ze aan de goede kant door.               

7. Speld en stik de zijvoorpanden met de goede kanten op elkaar aan het middenvoorpand. Vouw de 
naadtoeslagen naar de zijkanten en stik ze aan de goede kant door.               
Doe hetzelfde met de voeringvoorpanden, strijk bij deze de naadtoeslagen naar het midden toe en 
stik ze door.                  

8. Stik de zijachterpanden aan het middenachterpand. Strijk de naadtoeslagen naar de zijkanten en 
stik ze aan de goede kant door.                                      
Doe hetzelfde met de voeringachterpanden. Strijk dan de naadtoeslagen naar het 
middenachterpand en stik ze door.  
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9. Leg de voor- en achterpanden (passen) met de g.k.o.e. en sluit de zijnaden. Strijk de 
naadtoeslagen naar de voorkant en stik ze aan de goede kant door.                                 
Bij gebruik van dunne stof, de bovenkant van de pas met kleine stukjes vlieseline verstevigen op 
de plaats waar later de knoopsgaten komen.  

10. Leg de voeringpasdelen met de g.k.o.e. en sluit de zijnaden. Strijk de naadtoeslagen naar de 
achterpas en stik ze aan de goede kant door.                                                

11. Vouw de schouderbanden in de lengte dubbel met de goede kanten op elkaar. Stik één lange en 
een korte kant dicht. Knip de hoek schuin weg en de naadtoeslag korter.      
Bij gebruik van dunne of rekbare stof een stukje vlieseline op het uiteinde strijken waar later de 
knopen komen.    

12. Keer de schouderbanden, strijk ze plat en stik ze rondom door.                            
Om de schouderband te kunnen keren is een keernaald of een pollepel een handig hulpmiddel.           

13. Speld de schouderbanden met de open kant naast de zijdelingse naadtoeslag op de achterpas en 
stik ze op de naadtoeslag vast. De schouderbanden wijzen naar beneden.                                                          

14. Leg de voeringpas g.k.o.e. op de pas en stik de bovenkanten rondom op elkaar. Stik de 
schouderbanden ertussenuit. Let er op dat de schouderbanden niet in de zijnaden meegestikt 
worden en dat de hoeken netjes op elkaar vallen. Knip de naadtoeslag wat af en de hoeken schuin 
weg.                                                                                                                                            

15. Keer de pas en stik de bovenkant rondom door. Stik onderin het armsgat een extra naad volgens 
de patroontekens voor een tunnel. Hecht de begin- en einddraad goed af.                                                         
Rijg elastiek in de tunnels. Stik het aan één kant goed vast, trek het elastiek aan tot op ca. 5cm 
en hecht dan het elastiek aan de andere kant van de tunnel goed vast. Knip het teveel aan 
elastiek af.                                                                                                                     

16. Stik met een paar steken de onderkanten van de pas en voeringpas op elkaar. Speld de pas 
g.k.o.e. aan de bovenkant van de rok en stik hem vast. Let daarbij op dat de deelnaden en de 
zijnaden netjes op elkaar aansluiten. Vouw de pas naar boven, vouw de naadtoeslag in de pas en 
stik hem aan de goede kant door.                                                        

Een andere manier:  speld de voeringpas met de goede kant op de binnenkant van de rok en 
stik hem vast. Strijk de naadtoeslag van de pas naar binnen, speld hem aan het rokdeel en stik 
hem vanaf de goede kant vast. Let op dat de deelnaden en de zijnaden op elkaar vallen.                

17. Zet knopen aan en maak knoopsgaten. Pas de overgooier even aan en kijk waar de knopen 
moeten komen. Zet nog een extra stel knopen aan de schouderbanden zodat de overgooier lang 
mee groeien kan.                                                
 
De knopen kunnen ook aan de pas worden gezet en de knoopsgaten in de schouderbanden. Vouw 
de band bij de vouwlijn dubbel en maak de knoopsgaten in de dubbele schouderband.                      
Bij dikkere stoffen kunnen per schouderband twee knoopsgaten voor en na de vouwlijn gemaakt 
worden. Vouw de schouderband dan zo dubbel naar buiten om, dat de knoopsgaten op elkaar 
vallen. Stik de band met een paar steekjes aan de zijkant vast, zodat ze op elkaar blijven zitten.   

18. Zoom de jurk.              

 

Klaar! 

 

Veel plezier en succes met JOELLE!  


