
Carmelita   farbenmix.de 
 

   

Seite 1 von 1 © 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. 

Carmelita racerback top en jurk 

 

Carmelita is een patroon van een luchtige top of jurk met smalle schouderbanden en een coole racerback. De zoom 

is van achteren langer dan voor wat een bijzonder vlotte look geeft.. 

Carmelita kan in tweede lengtes worden gemaakt: als shirt en als jurk De verschillende mogelijkheden om de hals en 

mouwen af te werken staan in de beschrijving en zorgen voor veel variatiemogelijkheden. 

Materiaal: 

Gebruik goed-rekbare tricot van katoen of viscose met een gedeelte elasthan. Ook rekbare badstoftricot of dunne 

zomersweat zijn geschikt, mits goed rekbaar. Het mooiste valt de jurk met soepele stof. 

Kijk voor de maten en afmetingen op de Duitse beschrijving.  

Knippen: 

Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. Geef bij de zoom wat meer zoomtoeslag bij, tenminste 2 cm 

Voorpand:                       1 x aan de stofvouw 

Achterpand:                    1 x aan de stofvouw 

halsstrook                       1 x aan de stofvouw 

armsgatstrook                2 x 

Werkwijze: 

Gebruik de lockmachine of een rekbare steek op de huishoudnaaimachine. Knip alle patroondelen met naadtoeslag, 

de bustier ZONDER naadtoeslag! 

De afwerkstroken kunnen verschillend van lengte zijn, afhankelijk van de rekbaarheid van het materiaal. Het patroon 

geeft de maximale lengtes aan, knip zo nodig het overtollige af. 

Eenvoudige top/jurk: 

Sluit één schoudernaad. Speld de strook voor de afwerking van de hals iets uitgerekt in de hals en stik hem vast. Keer 

het geheel naar de goede kant. Vouw de afwerkstrook naar de goede kant, de open kant naar binnen vouwen en zo 

spelden dat de locknaad net bedekt is. Stik de rand aan de goede kant door met een rekbare steek (zig-zag, 

tweelingnaald, coverlock) Het teveel aan rand kan worden afgeknipt. Sluit de tweede schoudernaad. Vouw de 

naadtoeslag naar het voorpand en stik de rand met een kleine driehoek door.  

Doe hetzelfde met de afwerkstroken voor de armsgaten. Keer het shirt en speld en stik de zijnaden. Vouw de 

naadtoeslag van de zijnaad bij de armsgaten naar de voorkant en stik ze met een kleine driehoek door.  

Vouw de zoom naar binnen, strijk hem en stik hem met een rekbare steek door. 

In de stap-voor-stap beschrijving van dit patroon op www.farbenmix.de vind je meer mogelijkheden om hals en 

armsgaten af te werken. 

 

 

http://www.farbenmix.de/

