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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. 

 

Halima is een veelzijdig schortjurkje met oneindige mogelijkheden. Het kan sportief, chique of 

speels gemaakt worden.                   

 

Kies stoffen naar wens, alles is mogelijk! Bijvoorbeeld dunne katoen, babyrib, velvet of 

spijkerstof, alle stoffen kunnen gebruikt worden voor HALIMA en laten haar steeds anders 

uitkomen. 

 

Bijzonder mooi wordt het jurkje als de zoom van het rokpand en/of het schortje met sierband 

wordt afgezet. Het jurkje biedt ook voldoende plek voor applicaties of borduurtjes.          

 

Dit jurkje is gemakkelijk te maken. Er is ook een free-book met applicaties voor de pas 

beschikbaar. Met dit e-book is het mogelijk om nog meer met stofjes te spelen en te variëren. 

Het jurkje is geschikt voor dagelijks gebruik, kan met of zonder een shirt eronder gedragen 

worden.  

 

Rond de borst zit de jurk aansluitend, het rokgedeelte loopt uit in een A-lijn. De jurk wordt achter 

in de rug met knopen of drukkertjes gesloten. Door het schortje met strikbanden kan met de 

taillewijdte gespeeld worden.                                                                                             

 

De gekorte versie is leuk als tuniekje op een spijkerbroek of op een legging.                        

 

Leef je creativiteit uit op Halima, maak haar of eenvoudig of mooi versierd, je kleine meid zal er 

blij mee zijn!  

 

De bovenwijdte van dit jurkje is nauwsluitend. Voor stevige meisjes moet minstens een maat 

groter gekozen worden. Als dit niet voldoende is, dan is het gemakkelijk wijder te maken, door de 

patroondelen van bovenkant en rokgedeelte en bij het achterpand middenachter 2 cm extra aan 

te knippen. Ook het schortje moet met deze manier aan de rechte kanten 2 cm verbreed worden. 

Zo krijgt het jurkje rondom 8 cm meer wijdte.                               

Meet in ieder geval voor het begin de borstomvang van het kind op en vergelijk die maat met de 

maattabel.                                                                                

 

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  

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

bovenwijdte 60 cm 62 cm 64 cm 66 cm 70 cm 78 cm 

lengte vóór 50 cm 54 cm 61 cm 68 cm 75 cm 89 cm 

schouderbreedte 4 cm 4 cm 4 cm 4,5 cm 4,5 cm 5 cm 

stof  

(140 cm breed)  
90 cm 100 cm 115 cm 125 cm 140 cm 210 cm 

knopen  3 3 3 3 4 4 

fournituren evt. vlieseline 

 

Knippen     

Bij het verwerken van verschillende stoffen in één kledingstuk, is het beter deze te laten 

voorkrimpen, zodat de stoffen later bij het wassen niet verschillend sterk krimpen.  

http://www.farbenmix.de/
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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). 

 

Let op: Als het freebook gebruikt wordt bij dit patroon, knip dan alle patroondelen met 1 cm 

naadtoeslag.                     

Bij gebruik van dikkere stof is het beter, de voeringdelen van voor- en achterpand (patroondelen 

1 en 3) en het dubbele schort (patroondeel 5 ) van dunnere stof te knippen.                          

 

 

Kniplijst                 

 1 -  pas vóór                 2 x aan de stofvouw (of 1 x a.d.stofvouw van de buitenste en 

voeringstof)  

 2 - voorrokpand       1 x aan de stofvouw                                        

 3 - achterpas           4 x (of 2 x van buitenste en voeringstof) 

 4 - achterrokpand    1 x aan de stofvouw 

 5 - schort  4 x (of 2 x van buitenste en voeringstof) 

 6 - strikbanden  2 x 

(maten zonder naadtoeslag)  

 86/92 51 x 8 cm 

 98/104 52 x 8 cm 

 110/116 53 x 8 cm 

 122/128 54 x 8 cm 

 134/140 56 x 8 cm 

 146/152 60 x 8 cm 

 

 

Werkwijze       

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

2. Leg de voor- en achterpassen met de goede kanten op elkaar en sluit de schoudernaden. 

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

3. Leg de voeringpassen met de goede kanten op elkaar en sluit eveneens de schoudernaden. 

Vouw de naadtoeslag naar de achtervoeringpas en stik hem aan de goede kant door.                                        

4. Bij gebruik van dunnere of rekbare stof de knooplijsten aan de binnenkant met vlieseline 

verstevigen. Speld de pas en voeringpas met de goede kanten op elkaar en stik ze langs de 

achterkant, de hals en de armsgaten op elkaar. Zorg ervoor dat de schoudernaden en de 

hoeken precies op elkaar vallen. Knip de naadtoeslag in de rondingen wat korter en knip de 

hoeken schuin weg.                                                    

Keer de pas door één schouder.                                  

5. Leg voor- en achterpas met de goede kanten op elkaar en sluit de zijnaden. Sluit aansluitend 

de zijnaden van de voeringpassen. Let hierbij op, dat de armsgaten precies op elkaar vallen.                                                                                

6. Strijk de pas en stik hem door langs de hals, de armsgaten en de knooplijsten.                                         

7. Maak knoopsgaten en zet knopen aan of knijp drukkers in. 

Speld de knooplijsten over elkaar (middenachter op middenachter) en stik de pas met de 

voering aan de onderkant op de naadtoeslag op elkaar vast.                                                     

8. Vouw de stroken voor de strikbanden in de lengte dubbel met de goede kanten op elkaar. 

Stik de lange kant en één korte kant op elkaar. Knip de naadtoeslag korter en de hoeken 

schuin weg. Keer de strikbanden (bv. met behulp van een pollepel) , duw de hoeken goed uit 

en stik de strikbanden aan de goede kant smal door. ( De naadtoeslag van de open kant 

hoeft niet naar binnen gevouwen te worden.)                                                 

9. Speld twee schortdelen met de goede kanten op elkaar en stop er een strikband tussen, de 

open kant valt tussen twee schortdelen in. De bovenkant van het strikband ligt ca. 2-3 cm 

onder de schortbovenkant en de banduiteinden piepen aan de rechte kant iets uit.                           

Stik de schortdelen langs de rechte verticale rand en langs de zoom op elkaar, het strikband 

wordt daarbij gelijk vastgezet.       



HALIMA   farbenmix.de 
 

   

Seite 3 von 3 ©2012 * farbenmix GbR Pollehn & Pollehn 
  

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. 

 

Knip de naadtoeslag in de ronding wat korter, knip de hoeken schuin weg en keer de 

schortdelen naar de goede kant. Strijk het schortje en stik de rechte kant en de zoomkant 

smal langs de rand door.                         

10. Vouw de plooien volgens de patroontekens in het voorrokpand. Speld de plooien tot bijna de 

zoom vast en strijk ze in de plooi. Dit is belangrijk om de recht van draad te behouden. Zet 

de plooien aan de bovenkant met een paar steekjes op de naadtoeslag vast.                                                     

11. Zoom het voorste rokpand. 

12. Zoom het achterrokpand. Versier het naar wens.                          

LET OP: als er aan de onderkant van het achterrokpand een kantje of ruche wordt aangezet, 

moet het rokpand van te voren voor het zomen, iets worden ingekort, nl. de lengte van de 

versiering, omdat anders bij het sluiten van de zijnaden de sierrand onder het voorpand en 

schortje uitsteekt.) 

13. Nu zijn de zijnaden van de rok aan de beurt: leg het voorrokpand met de goede kant naar 

boven op de tafel en leg de schortdelen met de goede kanten daar op. De zijkanten liggen op 

elkaar en de onderste hoeken van de schortdelen liggen naast elkaar.                                                                                                                                            

Leg het achterrokdeel met de goede kant op de schortdelen. Als dit rokpand aan de 

onderkant met band of kant is versierd, is het iets korter dan de voorrok en de schortdelen.                                                               

Speld de rokdelen aan de zijkanten op elkaar en stik alle lagen.                             

14. Keer de rok. Vouw de naadtoeslag van de zijnaden naar de voorkant en stik ze aan de goede 

kant door.                                                

15. Zet de schortdelen aan de bovenrand met een paar steekjes op de naadtoeslag van de 

achterrok vast.                          

16. Speld de pas met de goede kanten op elkaar aan de rok. Let daarbij op, dat middenvoor en 

middenachter precies op elkaar vallen. Stik de rok rondom vast. Vouw de pas naar boven, 

vouw de naadtoeslag in de pas en stik hem aan de goede kant door.   

 

Klaar ! 

 

Veel plezier en succes met HALIMA! 


