
    

 
Girly-jurk HENRIKA 
 
 

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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Das genähte Modell darf gerne auch in Einzelstücken gewerblich verkauft, jedoch nicht ohne 
Genehmigung in größerer Serie gefertigt werden. Das Schnittmuster darf NICHT kopiert oder 
anderweitig vervielfältigt werden. 
 

Op het patroonvel staat het basismodel met lange en korte mouwen. Als variatie kunnen er aan de 
zijkanten van de rok ruches worden ingezet, de armvolants kunnen dubbel genomen worden en er 
kunnen korte en lange mouwen over elkaar genaaid worden.  
Het is belangrijk voor het knippen van de stof de gewenste lengte van de jurk na te meten en met de 
tabel en/of de patroondelen te vergelijken. De jurk valt een beetje groot uit. 
Met alleen de korte rokdelen is de jurk wat stoer, wilt u een lievere jurk, neem dan de langere versie 
en gebruik ruches. 

 
Benodigdheden: 
 

voor de rugsluiting zijn drukkertjes, knopen of een ritssluiting nodig. 
Vlieseline voor het halsbeleg en het knoopsgatbeleg.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Knippen: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De delen volgens deze kniplijst met naadtoeslag uit de stof knippen 
 
Bij gebruik van een stretchstof zoals nickyvelours, tricot of joggingstof is de sluiting overbodig en kan 
het rugpand dichtgenaaid worden. 
 
Eventueel ruches naar wens knippen. 
 

  98/104 110/116 122/128 134/140 
       Stof 110 cm 120 cm 130 cm 140 cm 

      
bovenwijdte 62,8 cm 66 cm 70 cm 74 cm 
schouderbreedt
e 

6,4 cm 7 cm 7,6 cm 8,2 cm 

armlengte 28,4 cm 33 cm 37,6 cm 42,2 cm 
jurklengte 59,7 cm 66,5 cm 73,7 cm 80,9 cm m

a
te

n
 

Korte 
mouwlengte 

15,4 cm 16,2 cm 17 cm 17,8 cm 

voorpand 1x aan de stofvouw 

rugpand 2 x 

Mouw lang 2 x  

Onderrok ( voor- en zijkant) 3 x aan de stofvouw 

Onderrok achter 2 x 

Overrok ( voor- en zijkant) 3 x aan de stofvouw 

Overrok achter 2 x  

mouwvolant 2 x  

Mouw Kort 2 x 

Beleg rugpand 2 x 

Beleg voorpand 1 x aan de stofvouw 



    

 
Girly-jurk HENRIKA 
 
 

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. 
  

Seite 2 von 2       ©2005 * Farbenmix.de * Sabine Pollehn 
 

Das genähte Modell darf gerne auch in Einzelstücken gewerblich verkauft, jedoch nicht ohne 
Genehmigung in größerer Serie gefertigt werden. Das Schnittmuster darf NICHT kopiert oder 
anderweitig vervielfältigt werden. 
 

naaibeschrijving: 
 

1. Naai de rokdelen aan elkaar, strijk de naden naar achteren en stik deze smal langs de rand door.  

2. Naai de schoudernaden en de beleggen. 

3. Naai de mouwvolants aan de mouwen, naden naar boven strijken en doorstikken. 

4. Naai de mouwen aan de armsgaten. 

5. Naai de mouw- en zijnaden 

6. Naai de rok aan de panden, vouw de naden naar boven en stik smal op de kant door. 

7. Vouw de beleggen van de knoopsgatenlijsten naar buiten, goede kanten op elkaar en naai de 
bovenkanten dicht. Naai daaroverheen en langs de hals het halsbeleg vast. 

8. Knip de naden smal af en keer het beleg naar binnen. 

9. Naai aan de onderkant van de knoopsgatenlijsten de beleggen goede kanten op elkaar vast.  

10. Keer de beleggen en stik de knooplijst, de hals, de knoopsgatlijst en de zoom rondom door. 

11. Naai de knoopsgaten en zet knopen aan.  

 
Variatie: jurk met ruches 

 

1. Knip de knoopsgatlijsten van het rokpatroondeel af en knip de rokdelen met naadtoeslag uit de 
stof.  

2. Knip 6 stroken van ca 60 cm voor de ruches. Ruchebreedte naar wens. Werk de onderkanten van 
de ruches af. 

3. Rimpel de stroken en naai deze op de bovenkant van de rokdelen.  

4. Naai de rokdelen aan elkaar, vouw de naden naar boven en stik ze smal op de kant door. 

5. Verder naaien zoals boven beschreven.  
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