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jurk met schort OLIVIA  

 

Werkbeschrijving              

 

Zo eenvoudig mogelijk gemaakt. 

 Gevorderden kunnen natuurlijk naar eigen inzicht te werk gaan, zoals een andere 
pasverwerking, coverlocknaden...     

 

De onderjurk is ontworpen voor rekbare stoffen, zoals bv jersey, joggingstof, tricot, 
nickyvelours. Hij kan ook uit niet-rekbare stof gemaakt worden, maar dan kan er geen muts 

op en moeten in de hals knoopjes of een rits worden verwerkt.                         

 

Het band dat in de zoom geregen is, is zelfgemaakt uit stof. Natuurlijk kan ook kant en klaar 
band gebruikt worden.                        
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Foto’s Beschrijving 

 

onderjurk  

Vouw de zelfkanten van de stof naar het midden 
en knip de delen volgens de kniplijst uit. 

 

De rekbare stof van de onderjurk wordt ook 
met een rekbare steek genaaid.      

Leg de capuchondelen goede kanten op elkaar en 
stik de boven- en achternaad.                               

Sluit de schoudernaden.  

 

Vouw de voorkant van de capuchon naar binnen 
en stik hem vast. Gebruik hiervoor bv. een 
diedelige zigzagsteek.                                   .   
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Zet middenachter van de capuchon op 
middenachter van het achterpand met een paar 
steekjes vast. Zet ook de voorkanten van de 
capuchon iets overlappend op middenvoor van 
het voorpand met een paar steekjes vast.   
Natuurlijk kan dat ook met een paar spelden 
vastgezet worden, maar de kans bestaat dan dat 
de spelden in de locker terecht komen als ze 
over het hoofd gezien worden. 

 

stik de capuchon aan de hals. Vouw de 
naadtoeslagen naar binnen en zet ze met een 
driedelige zigzagsteek vast.  

 

Zet de mouwen in de armsgaten. 
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Sluit de mouwnaden en de zijnaden in één keer.   

 

Stik een zoom in de mouwen en in de onderkant. 
Leg twee knopen in de capuchon waar de stof 
het smalste is.                                                

Naai indien gewenst een buidelzak op de jurk. 
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schort 

 

Knip de delen uit de stof. 

 

Stik de zijnaden van de rokpanden en van de 
beleggen.               
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Maak knoopsgaten op de  plaatsen zoals op de 
patroontekening staat aangegeven. Leg eerst 
vlieseline dubbel onder de stof ter versteviging.  

 

Stik de beleggen van de zoom  goede kanten op 
elkaar op de rokdelen.                   

 

Vouw de beleggen naar binnen en stik ze één 
keer smal op de kant door en daarna nog een 
keer 2 cm vanaf de kant.            
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Strijk vlieseline onder de knoopsgat- en 
knooplijst. 

Sluit de schoudernaden van beide passen. 

 

Leg de passen goede kanten op elkaar en stik de 
armsgaten, de hals en voorkanten. Knip de 
hoeken schuin af en kort de naadtoeslagen bij 
de rondingen in.          

 

Keer de pas door de schouders.     

Leg de zijnaden goede kanten tegen elkaar en 
sluit ze in één keer.        
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Knip de naadtoeslagen onder de armen iets 
korter.                    

 

stik de armsgaten smal op de kant door. 



©farbenmix  Sabine Pollehn Seite 9 von 13 Jurk met schork OLIVIA 

 

Rimpel de rok aan de bovenkant. Speld hem 
goede kanten op elkaar op de pas. Begin echter 
1,5 cm vanaf de voorkanten, de pas steekt iets 
uit. 
 
 Stik de rok vast. 

 

 

Stop de rok tussen de pasdelen in en naai de 
binnenste pas goede kanten op elkaar op de 
taillenaad. Laat daarbij aan de achterkant een 
opening van 15 cm over om te keren               

Op de foto zie je een puntje uit de opening 
piepen, zodat duidelijk wordt wat de bedoeling 
is ☺  

 

Hier is het geheel te zien...  

 

Knip de hoeken schuin af en keer alles weer naar 
de goede kant .  
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Zo zien de voorste hoekjes er nu uit.    

 

Naai de opening aan de binnenkant met de hand 
dicht.           

 

Of vanaf de buitenkant de binnenkant 
vastspelden.          
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Stik dan de pas rondom smal op de kant door en 
sluit daarbij de opening aan de binnenkant.  ( als 
hij niet al met de hand dichtgenaaid is) 

 

Bepaal waar de knopen en knoopsgaten komen. 
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Stik de knoopsgaten en naai de knopen aan. Hier 
zijn het wel erg veel knoopjes, drie of vier 
knopen zijn echter ook voldoende. 

 

Rijg ca. 3 meter band in de tunnel van het 
schort. Men kan gekocht band gebruiken of zelf 
band maken door een strook van 3,5 cm dubbel 
te vouwen en af te werken. 

 

Leg de stukjes voor de banduiteinden goede 
kanten op elkaar en stik ze rondom vast. Laat 
een stukje van een ruime cm open om te keren. 
Knip de naad kort af, de hoeken schuin af en 
keer de stukjes.                 
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Stop de uiteinden van de bandjes in  
de stukjes en speld ze vast. De bandjes liggen 
dus tussen de stoflaagjes in. Stik de stukjes 
rondom door en sluit daarbij de opening 
waardoor ook het band vastgestikt wordt.           

Klaar  ! 

 

 

 


