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OPHELIA
Werkbeschrijving Ophelia
Shirt en jurk met Amerikaanse halsopening
by mialuna24.de

Ophelia kan gemaakt worden als eenvoudig basisshirt of –jurk. Op het patroon staan twee
wijdtes en verschillende mouwen zodat het patroon het gehele jaar gebruikt kan worden.
Gebruik bij voorkeur stoffen zoals tricot, interlock, zomersweat of andere rekbare stoffen
zoals viscosetricot of lichte gebreide stof.
Op het patroon staan de dubbele maten 86/92 tot en met 158/164.

Materiaal/maten
De maten in de tabel zijn de maten van het gemaakte kledingstuk.
Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op wijdte en lengte! Vergelijk de maten
eventueel met een goed passend shirt en pas indien nodig de wijdte of lengte aan!
maat

86/92

98/104

110/116

122/128

134/140

146/152

158/164

borstwijdte

58

60

63

66

70

76

82

taillewijdte

58

60,5

63,5

65

68

73

78

heupwijdte

70

73,5

78

82

86

93

100

ruglengte

48

54

60

66

72

78

84

mouwlengte
lange mouw

31

35,5

40

45

50

54

58

22,5

24

24,5

26,5

28

29,5

31,5

bovenarmwijdte

De hoeveelheid stof gaat uit van een stofbreedte van 140 cm:
maat

86/92

98/104

110/116

122/128

134/140

146/152

158/164

jurk lange
mouw

75

85

90

110

125

145

155

jurk korte
mouw

70

75

80

90

100

110

120

shirt lange
mouw

55

65

70

80

100

130

150

shirt
korte mouw

55

60

65

70

70

75

80

verder nog

boordstof of tricot met 5 % elasthan, 20 x 70 cm, naar wens knopen om de
boordjes in de hals vast te zetten

Geschikt zijn alle rekbare stoffen die niet te zwaar zijn zoals tricot, interlock, gebreide
lichte stoffen en badstoftricot. Ook kan nog goed rekbare wintertricot of zomersweat.
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Kniplijst jurk:
1 – voorpand boven
1a – voorpand onder
2 – achterpand boven
2a – achterpand onder
3 – mouw

1 x aan de stofvouw
1 x aan de stofvouw
2x
1 x aan de stofvouw
2 x lang oder ¾

naar wens:
3a – korte mouw
4 – lange boordjes

2x
2 x aan de stofvouw

Kniplijst shirt:
5 – voorpand
6 – achterpand
3 – mouw

1 x aan de stofvouw
1 x aan de stofvouw
2 x lang oder ¾

naar wens:
3a – korte mouw
4 –lange mouwboordjes

2x
2 x aan de stofvouw

Het gemakkelijkst kun je rekbare stof met de lockmachine naaien. Met de gewone
huishoudmachine kan het natuurlijk ook. Gebruik dan een overlocksteek of een
zigzagsteek met normale lengte of een steelsteekje. Gebruik voor rekbare stoffen bij
voorkeur ballpointnaalden (jerseynaald) in de naaimachine.
Lees eerst de hele beschrijving een keertje door.
Een videobeschrijving vind je hier: http://www.youtube.com/mialuna24

Werkbeschrijving Ophelia als jurk:
1 – Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. Knip bij de zoom 2 cm naadtoeslag
aan. Neem alle patroontekens over op de stof.
2 – Leg boven- en onder-achterpand met de goede kanten op elkaar en stik de
middennaad.
3 – Knip twee lange stroken van de boordstof van 4,5 cm breed. Vouw de strook in de
lengte dubbel, goede kant buiten en speld deze langs de bovenranden van voor- en
achterpand. Zorg dat de stroken aan beide kanten iets overhangen en rek ze in de ronding
wat meer uit.
4 –Stik de stroken aan voor- en achterpand vast, vooral in de ronding van het voorpand de
strook flink uitrekken zodat hij straks mooi aansluit in de hals. Knip de overhangende
uiteinden schuin af als verlengde van de rand. Vouw de naadtoeslag naar binnen in de jurk
en stik hem met een rekbare steek aan de goede kant door.
5 – Leg het onderste voorpand met de goede kanten op elkaar op het bovenste voorpand
en stik ze op elkaar. Doe het zelfde met de achterpanden en let goed op dat de
onderpanden niet verwisseld worden. Vouw de naadtoeslag naar beneden en stik ze door.
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6 – Staan de patroontekens duidelijk op de schouders? Leg dan het puntje van het
achterpand op de goede kant van het voorpand: de naadkant van het achterpand ligt
precies op het patroonteken van het voorpand. Stik de overlapping van de schouders van
voor- en achterpand volgens de patroontekens op elkaar op de naadtoeslag.
7 – Zet naar wens de kruispunten van de boordjes op elkaar vast met een paar steekjes of
met kleine knoopjes.
8 – Zet de mouwen in de armsgaten en let daarbij goed op de patroontekens op de
schouder voor de voor- en achterkant.
9 – Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar. Speld de mouw- en zijnaden
en stik ze aan één stuk door op elkaar. Let daarbij goed op dat de deelnaden netjes op
elkaar aansluiten.
10 – Zoom de rok en de mouwen ....KLAAR !

Werkbeschrijving: Ophelia als shirt met boordjes en lange mouwboorden.
1 – Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. Als er lange mouwboorden
gekozen zijn, knip de mouwen dan af bij de ¾ mouwenlijn. Knip bij de zoom 2 cm extra
aan. Voor een hals met boordjes aan de hals 1,5 cm naadtoeslag aanknippen. Neem alle
patroontekens over op de stof.
2 – Knip twee lange stroken van 4 cm breed van boordstof.
3 – Speld de stroken aan de goede kant van voor- en achterpand-hals: rek de strook in de
buitenbocht helemaal niet en in de binnenbocht flink. Stik de stroken vast.
4 – Vouw de boordstrook over de naadtoeslag naar binnen en speld hem vast. Stik de
strook aan de goede kant door en knip het teveel aan de binnenkant af.
5 – Leg de schouderpunten volgens de patroontekens op elkaar, zie beschrijving
hierboven. De patroontekens staan voor de naadrand, dus het boordje steekt 1,5 cm over
het patroonteken uit.
6 – Maak het shirt verder zoals boven beschreven van 7 t/m 9.
7 – Vouw de lange kanten van de mouwboordjes op elkaar en stik ze met de goede kanten
op elkaar. Vouw het boordje dan dubbel met de goede kant buiten, de naad ligt er tussenin.
8 – Keer het shirt en schuif het boordje in de mouw. De naden van mouw en boordje vallen
op elkar. Stik de boordjes iets uitgerekt in de mouw.
9 – Zoom het shirt … KLAAR!
Alternatieven:
De jurk en het shirt kunnen ook met korte mouwen worden gemaakt worden. Zoom de
mouwen of zet er een boordje aan.
Ook de ¾ mouwen zijn erg leuk zonder lange boordjes maar met een klein randje of
gewoon gezoomd.
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