Tuniek/jurk TINI
TINI is een heerlijk basispatroon voor de hele zomer. Het kan in veel verschillende versies gemaakt worden. De tuniek valt als een A-lijn-model, de jurk heeft verschillende stroken. Het patroon is ideaal voor
slanke meisjes, maar stevige meisjes zullen er ook veel plezier van hebben!
Met hele kleine mouwtjes is het jurkje heerlijk voor warme dagen, maar staat ook leuk over een tshirtje. Het jurkje kan ook met gewone korte mouwtjes gemaakt worden, er zijn zoveel verschillende
combinaties mogelijk!
TINI heeft geen sluiting en is daarom erg gemakkelijk te maken. Het elastiek in de hals kan strak maar
ook losjes over de schouders vallend gemaakt worden.
Alle katoentjes zijn voor dit patroon geschikt, maar ook luchtige chiffons en in de herfst zelfs dunne soepele babyribjes.
TINI groeit lang mee, staat stoer op jeans en met een legging eronder. Een patroon waar je plezier van
zult hebben!
Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto’s en veel designvoorbeelden zijn 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
Materiaal/maten

86/92

98/104

110/116

122/128

134/140

70 cm

72 cm

74 cm

78 cm

82 cm

9 cm

9,5 cm

10 cm

11 cm

12 cm

mouwlengte kort

14,5 cm

15,5 cm

16 cm

17 cm

18 cm

lengte voor: jurk

54 cm

61 cm

68 cm

76,7 cm

85,5 cm

lengte voor, blouse

43 cm

47 cm

51 cm

55,2 cm

59,4 cm

stof, tuniek
(140 cm breed)

75 cm

80 cm

85 cm

90 cm

95 cm

stof, jurk
(140 cm breed)

95 cm

100 cm

105 cm

110 cm

115 cm

bovenwijdte
mouwlengte erg kort

fournituren

elastiek

Knippen
Knip de gewenste patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting.
Neem de tekens van het patroonblad ( de kleine streepjes aan de rand) over op de stof.
Knip voor het halsbeleg een schuine strook of neem biaisband. ( de schuine strook moet echt rekbaar zijn
en moet daarom beslist in 45° op de draadrichting geknipt worden). Knip de mouwtjes in de gewenste
lengte.
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Tuniek/jurk TINI
Kniplijst
Tuniek
1 - voorpand boven
2 - achterpand boven
3 - mouw
4 - voor-/achterpand onder

1
1
2
2

x aan de stofvouw
x aan de stofvouw
x
x aan de stofvouw

Jurk
123567-

1
1
2
2
2
2

x aan de stofvouw
x aan de stofvouw
x
x
x
x aan de stofvouw

voorpand boven
achterpand boven
mouw
rimpel-strook I
rimpel-strook II
rimpel-strook III

Schuine strook voor de hals ca. 3–4 cm breed en ca. 40–45 cm lang, afhankelijk van de maat.
Werkwijze
Tuniek
1.

Werk alle delen met een zigzagsteekje of met de locker af.

2.

Erg korte mouw: vouw de mouwzoom ca. 1 cm naar binnen en stik hem vast. Rijg een dun stukje
elastiek door de tunnel en trek het tot de gewenste lengte aan. Zet het elastiek met een paar steekjes op de naadtoeslag vast. Ipv een tunneltje met elastiek kan ook elastisch sierband uitgerekt op de
zoom gestikt worden.
Korte mouw: zoom de mouw, rijg er elastiek in en zet hem vast.

3.

Stik de mouwen volgens de tekens g.k.o.e. aan het voorpand. Stik één mouw ook aan het achterpand maar laat de andere mouw nog los.
Erg korte mouw: strijk de resterende naden van de mouw naar binnen in de armsgaten.
Strijk de naden naar het voor- en achterpand en stik ze aan de goede kant door.

4.

Speld de schuine strook g.k.o.e. langs de halsrand en stik hem vast. Knip de naden korter en het
eventuele teveel van de strook af.

5.

Sluit de vierde mouwnaad en stik gelijk de naar boven gevouwen schuine strook op elkaar. Vouw de
naad naar het achterpand en stik hem smal langs de kant door.

6.

Vouw de schuine strook naar binnen en stik hem met ingeslagen naadtoeslag in een afstand van ca.
1 cm vanaf de halsrand door. Laat een stukje van ca. 3 cm open voor het elastiek.

7.

Rijg elastiek in de band, kort het tot de gewenste lengte in en stik het vast. Sluit de opening met een
paar steekjes.
Tip : de gewenste lengte van het elastiek is gemakkelijk te berekenen: laat het elastiek losjes over
de schouders van het kind vallen voor de lengte van de gewenste halswijdte. Houd de uiteinden met
twee vingers vast en trek het elastiek zo als een ring over het hoofd van het kind. Dit is vooral handig bij elastiek dat niet zo erg rekt, om te proberen of het elastiek en straks de halsopening over het
hoofd van het kind past. ( bij zomerse of feestelijke tuniekjes staat juist een wijdere hals mooi).

8.

Stik het voor- en achterpand g.k.o.e. aan de pas.

9.

Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en sluit de zij- en mouwnaden in één keer. Bij hele korte mouwtjes
alleen de zijnaden sluiten. Zoom de onderkant.
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Tuniek/jurk TINI
Jurk
1.

Volg de punten 1 tot en met 7 van de tuniekversie.

2.

Rimpel de eerste stroken aan de bovenkant in. Stik daarvoor 2 naden naast elkaar met een lage
spanning en een grote steeklengte. Laat de begin- en einddraden lang. Trek de beide onderdraden
gelijkmatig aan en rimpel de stroken tot aan de gewenste lengte in.

3.

Speld de gerimpelde stroken goede kanten op elkaar aan het voor- en achterbovenpand. Stel de naaimachine weer normaal in en stik tussen de twee rimpeldraden in. Haal de onderste rimpeldraad
weg. Vouw de naden naar boven en stik ze smal langs de kant op de bovenpanden door.

4.

Stik de gerimpelde tweede strook g.k.o.e. aan de eerste strook. Vouw de naden naar boven en stik
ze smal door op de eerste strook.

5.

Stik de gerimpelde derde strook aan de tweede strook. Vouw weer de naden naar boven en stik ze
door.

6.

Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en stik de zij- en mouwnaden in een keer. Bij de hele korte mouwtjes alleen de zijnaden stikken. Let er op dat de naden van de stroken precies op elkaar vallen.
Een andere manier om de jurk in elkaar te zetten: stik eerst de zijnaden en eventueel de mouwnaden
van de bovenste panden. Sluit dan de stroken tot een ring, rimpel ze aan de bovenkant zoals boven
beschreven en zet ze dan in hun geheel aan het bovenpand. Dan de volgende strook op dezelfde manier en de derde strook ook.

7.

Zoom de onderkant.

KLAAR !
Veel plezier en succes met TINI !
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