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Toni

Toni biedt veel mogelijkheden:
Toni is een patroon voor een nauwsluitend jurkje met raglanmouwen dat op verschillende manieren gemaakt kan worden: als simpele sportief snel-klaar-jurk, met een tailleboord, met een wat wijdere rok. Ook de hals heeft variaties: een
ronde hals, een V-hals, een hals met plooitjes, met een grote of kleine
ronde kraag. Alle
variaties kunnen met lange, 3/4 of korte mouwen worden gemaakt. Toni kan steeds weer opnieuw
gemaakt worden en er toch steeds anders uit zien.
Stofkeuze
Toni staat in de maten 34 t/m 48 op het patroon en kan van alle rekbare materialen worden gemaakt, zoals
tricot, wintertricot of zomersweat, rekbare fleece of gebreide stoffen. Het mooiste resultaat krijg je met bielastische stoffen.
Pasvorm
Het patroon valt nauwsluitend maar moet niet strak zitten. Het basispatroon past voor dames met BH-Cups AA-C
zonder dat het patroon aangepast moet worden. Wie meer bovenwijdte heeft, kan het extra
bovenvoorpand gebruikt dat iets langer is en met figuurnaden wordt genaaid. (zie “Oberteil großer Busen“).
Voor dit patroon zijn maar twee maten belangrijk. Valt de maat tussen twee maten, kies dan voor de
grotere maat of pas het patroon aan. Veel informatie voor het aanpassen aan de eigen maten en ook
beschrijving voor de babydoll, het wijde roldeel enz kunnen met de Bonus-Code op www.farbenmix.de gedownload
worden (in het Duits)
LET OP!Het patroon is inclusief een naadtoeslag van 0,7 cm.
De zoomtoeslag bij mouwen en onderkant is 2 cm!
Maattabel
kijk voor de maten op het Duitse patroonblad
Materiaal
om de tabel zo overzichtelijk mogelijk te houden, zijn de maten samen gevat.
34-48 1,90 m stof
Kniplijst
Let op!
Het patroon is inclusief een naadtoeslag van 0,7 cm.
De zoomtoeslag bij mouwen en onderkant is 2 cm!
- Toni basisjurk voor
1 x aan de stofvouw met ronde hals
-Toni basisjurk achter 1 x aan de stofvouw
2x
-Toni mouw : lang, ¾ of kort
Knippen boordstof:
omdat verschillende boordstoffen verschillend sterk rekken, is de lengte afhankelijk van de rekbaarheid van de stof. Knip de
strook eventueel langer en meet de hals precies op! Het boordje moet ca. 4,5 cm tot 5 cm hoog zijn, alle maten zijn inclusief 0,7
cm naadtoeslag!
Tonimet tailleboord en V-hals
Voor deze versie wordt het basismodel bij de kniplijnen „Taillenbündchen“ uit elkaar geknipt. De middenstrook
vervalt en wordt vervangen door het boordje. Langs de nieuwe knipkanten van het patroon aan de tailleranden
MOET nu wel naadtoeslag worden aangeknipt!
Werkwijze:
Rekbare stoffen zijn het gemakkelijkst te verwerken met een lockmachine. Met een normale naaimachine kan
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het ook, gebruik dan rekbare steken zoals een zigzagsteek van normale steeklengte of een steelsteekje. Gebruik
in ieder geval ballpointnaalden in de naaimachine (jerseynaalden). Lees voor het begin de werkbeschrijving eerst
helemaal door. Een uitgebreide beschrijving met foto’s in te vinden op www.farbenmix.de en bij de bijgevoegde
Bonus-Code.
Werkbeschrijving Toni als basisjurk met ronde hals
1. Knip alle patroondelen uit de stof, de naadtoeslag is inbegrepen. Neem alle patroontekens over op de stof.
2. Zet de mouwen met de korte schuine kant g.k.o.e. aan het voorpand. Stik van de oksel naar de hals. Doe hetzelfde met het achterpand.
3. Meet voor de zekerheid nog een keertje de wijdte van de hals op. Het boordje moet er iets uitgerekt in passen.
Sluit het boordje tot een ring. Zet het goed verdeeld in de hals met een rekbare steek. De naad van het boordje
valt middenachter in de hals. Vouw de naadtoeslag in het shirt en stik het met een rekbare op het shirt door.
4. Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de mouw- en zijnaden in één keer.
Zoom de mouwen met een rekbare steek.
5. Zoom de jurk. Tip: werk eerst de zoom af met de locker met een iets strakker ingestelde
differentieel. Dan valt de zoom al vanzelf naar binnen. Stik hem met een rekbare steek door of met
de coverlock. Op farbenmix.de vind je nog meer tips om een ronde onderkant te zomen. KLAAR!
Werkbeschrijving Toni met tailleboord en V-hals
1. Knip alle patroondelen uit de stof, de naadtoeslag is inbegrepen. Neem alle patroontekens over op de stof. De
hoogte van de tailleboord is gelijk aan het patroondeel dat eruit is geknipt. De lengte van de strook kan
aangepast worden aan de taille. Neem de taillewijdte op en trek daar 8 tot 10 cm vanaf, afhankelijk van de
rekbaarheid van de boordstof.
2. Zet de mouwen aan zoals boven beschreven bij stap 2. Knip het boordje ruim genoeg. Pas het uitgerekt in de
hals en knip het eventueel nog bij. Knip het einde van het dubbelgevouwen boordje in dezelfde hoek als de Vhals. Doe hetzelfde met het andere uiteinde. Zorg dat de hoek van beide kanten hetzelfde is door de uiteinden
open te vouwen en met de goede kanten op elkaar te leggen.
3. Stik de uiteinden in een V aan elkaar. Knip de V in het midden tot vlak voor de naad in. Vouw het boordje weer
naar de goede kant en strijk de V netjes plat.
4. Leg de naad van het halsboordje met de naad precies middenvoor. Verdeel het boordje verder regelmatig in de
hals. Stik het rondom vast.
5. Stik de naadtoeslag van het boordje rondom op het jurkje door. Een andere beschrijving voor het
maken van een V-hals is te vinden op www.farbenmix.de > „Anleitungen“ > „Detaillanleitungen
Shirts“ > „V-Ausschnitt an Shirt oder Pullover“
6. Sluit zij- en mouwnaden in één keer. Sluit het tailleboord tot een ring. Speld het bovendeel van de
jurk gelijkmatig aan het tailleboord g.k.o.e. De naad van het boordje valt op een zijnaad.
7. Stik het rokdeel aan de andere kant van het tailleboord.
8. Zoom de mouwen en de zoom van de jurk. Zie hiervoor de tip hierboven. KLAAR!
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