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zomerjurk ELODIE 

Design: Collie-Collie.com  

A: ongevoerde jurk met pofmouwtjes 

B: gevoerd jurkje met een springplooimouwtje  (S. 13)

C: halfgeoerd jurkje met fladdermouwtjes (S. 32)

knippen 

knip de patroondelen en werk ze rondom 
af.  8 rokdelen (4 x 2; op de foto liggen en 
steeds 2 op elkaar)  

2 mouwdelen  

1 pas voor    

2 achterpassen 
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Pas 

Speld de mouwtjes met de goede kanten 
op elkaar aan de voor- en achterpassen. 
Let op de patroontekens.    

 Er steekt bij de mouwen een klein puntje 
uit.   

Als de naad gestikt is, dan loopt de rand 
gelijkmatig door zodat er later een mooie 
tunnel gestikt kan worden.  

Stik de mouwen vast, strijk de naden open 
en knip de kleine uitstekende hoek af. 
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Speld de zijnaden op elkaar.  

 

Let er op dat de raglannaden op elkaar 
vallen.   

 

Sluit de zijnaden en begin daarmee precies 
bij de raglannaad. 

 

Strijk de naden open.  
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Rimpel de onderkant in. 

Een beschrijving is HIER te vinden. 

Geef het midden van de voorpas met een 
speld aan. 

Rok 

Stik alle rokbanen met de goede kanten op 
elkaar. Laat de middenachternaad voor de 
ritssluiting open (alle 8 rokbanen zijn 
hetzelfde). 

Strijk alle naadtoeslagen open. 
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Rok en pas  

 

Speld de zijnaden van de pas en de rok 
met de goede kanten op elkaar. Dat gaat 
het gemakkelijkste door een speld door 
beide naden te steken.  

 

Speld middenvoor van de pasonderkant 
precies op het midden van de rok.  

 

Trek de onderdraden van de rimpeldraden 
aan en rimpel de pas in tot de wijdte van 
de rok. Speld beide kanten op elkaar. 

 

   

Houd aan beide kanten middenachter 
een stuk van 1,2cm glad voor de rits.  

Stik de rokbanen aan de pas.  
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De naad is nu nogal dik, knip daarom de 
naadtoeslag van het rokpand af tot 0,5cm. 

 De gerimpelde naadtoeslag van de pas 
blijft staan.  

Vouw de naadtoeslag in de rok en stik hem 
aan de goede kant door, zodat de naad 
mooi plat wordt. De afgeknipte naad van 
de rok ligt nu onder de gerimpelde 
naadtoeslag van de pas.  

Stik naar wens een bandje over de naad 
heen.   

Vouw de uiteinden van het bandje een 
stukje naar binnen.  

Speld het band over de aanzetnaad, het 
golft dan minder.   

Stik het band vast. Stik twee keer dezelfde 
kant op, eerst op de pas, daarna op de 
rok. Zo is de kans op een golvend bandje 
kleiner.  

Meet het elastiek voor het mouwtje en 
vergelijk de lengte met de tabel. 
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Speld het elastiek aan de zoom van het 
mouwtje, daar waar later de tunnel begint. 

 

 Zet het elastiek met een paar steekjes 
vast. 

 

Rol het elastiek in de stof en speld het 
vast.   

Klik het ritsvoetje aan de naaimachine en 
stik precies langs het elastiek. 

 

Trek tijdens het stikken de stof met het 
elastiek glad.  

Tip: een hand trekt aan het mouwtje en de 
andere hand trekt de stof achter het 
naaivoetje glad, zodat de stof mooi 
gelijkmatig gestikt wordt.  
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Stik hierbij precies van naad tot naad. Dit 
is hier aan de goede kant van de stof goed 
te zien.  

De blinde rits begint pas 4 tot 5 onder de 
bovenste halsrand.  

Klik het speciale voetje voor blinde ritsen 
aan de naamachine.   

Speld eerst één kant en stik de rits zover 
mogelijk vast.  

Sluit de rits. Steek twee spelden precies 
boven en onder het sierbandje.  

Zet 2 potloodstreepjes in het verlengde 
van de spelden, zodat de rits recht komt 
en de sierbandjes aan beide van de rits 
mooi doorlopen.  



©farbenmixfarbenmixfarbenmixfarbenmix  Sabine Pollehn                     Seite 9 von 12                                    ELODIE 

 

Speld de andere kant van de rits aan de 
andere kant van de jurk. Let daarbij op de 
streepjes.   

 

Speld de rits verder en stik hem vast.  

 

Sluit de rits en kijk of hij goed zit.  

 

Aan de boven- en onderkant van de rits is 
nog een stukje naad open.   

Speld het losse uiteinden van de rits aan 
de onderkant voorzichtig iets aan de kant 
op de naadtoeslag vast, zdat deze niet 
meegestikt wordt.  Speld de naad verder 
en stik hem vast. Er blijft een halve 
centimeter afstand tot aan de rits over. 
Sluit het laatste stukje met de hand.  

Strijk de naad open.  
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Speld de losse ritseinden aan de bovenkant 
naar buiten aan de naadtoeslag. Speld de 
naad verder tot aan de hals. Stik de naad 
dicht. Sluit het laatste stukje naar de rits 
met de hand.  

 

Zo ziet de jurk er aan de binnenkant uit.  

 

En zo aan de buitenkant. De ritssluiting is 
niet zichtbaar.  

 

Voordat de tunnel vast gespeld kan worden 
moeten eerst de ritsuiteinden vastgespeld 
worden. 
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Zoom de hals rondom, laat een stukje 
van 2cm open voor het elastiek. 

 

Rijg het elastiek in de tunnel en knip het 
op de gewenste lengte af. Stik de uiteinden 
op elkaar. Op die manier kan de halswijdte 
aangepast worden.  

Sluit de opening in de tunnel.  

 

Zoom de jurk. 
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Klaar! 
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zomerjurkje ELODIE 

Design: Collie-Collie.com  

beschrijving B: gevoerd jurkje met een 

springplooimouwtje  

 

Dit jurkje is tot op de mouwtjes na helemaal gevoerd.  
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  knippen  

 

   

Knip de benodigde patroondelen met 
naadtoeslag uit de stof en werk ze af met een 
zigzagsteekje of de lockmachine.  

8 rokdelen van de buitenste stof  

8 rokpanden van voeringstof  

2 mouwen  

1 x pas voor van de buitenste stof         1 x 
pas voor van voeringstof  

2 x 2 achterpassen (buitenkant en voering)  

   

Pas  

 

   

mouwtjes:  

Neem de tekens voor de plooi over met een 
rijgdraadje in een afstekende kleur.   

 

Speld de plooi.  
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Vouw de plooi in model zodat het een 
springplooi wordt en zet hem met een paar 
steken op de naadtoeslag vast. 

 

Zoom het mouwtje en strijk het. 

 

   

De pas is gevoerd en het mouwtje enkel. De 
mouwtjes worden daarom tussen de passen 
uit gestikt:  

Leg het mouwtje met de goede kanten op 
elkaar op de buitenste achterpas, stik hem 
vast. Aan het einde van de naad, dus in de 
hals, steekt een puntje van de mouw uit.   

Dat hoort zo!  
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Speld de voeringpas met de goede kant op de 
binnenkant van de mouw. Stik de voering 
over de voorgaande naad vast.    

Doe hetzelfde met de andere kant van de 
achterpas.  

 

Stik daarna de pas voor aan de mouwtjes. 

 

Knip de naadjes van de raglanmouwen terug 
tot 0,5cm.  
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Strijk de naadtoeslagen naar de pas toe. 

 

Op deze foto is goed te zien dat de 
naadtoeslag van de zijnaad uit steekt.  

 

Leg de zijnaden van de voor- en achterpas 
met de goede kanten op elkaar. Doe dat ook 
met de voeringpas. Steek een speld in de 
overgang tussen mouw en pas zodat de 
mouw niet meegestikt wordt.  
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Geef met een speld aan waar de mouw 
begint, de zijnaad moet hier immers net 
langs lopen.  

 

Sluit de zijnaad in één keer, het mouwtje 
blijft los. 

 

Strijk de naad open.  
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Zo ziet het er dan uit. 

 

Rimpel de onderkant van de beide passen.    

Een beschrijving daarvoor is HIER te vinden.  

   

 

 

 

 

 

 

Rok  
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Stik alle rokbanen met de goede kanten op 
elkaar. De middenachternaad blijft open voor 
de rits.  

 

Strijk de naden open. 

 

Stik op dezelfde manier ook de 
voeringrokbanen aan elkaar. Ook hier blijft 
de middenachterkant open voor de rits.   
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Strijk de naden open. 

Rok en pas 

Geef aan de onderkant van de pas 
middenvoor aan met een speld.  

Speld hierop middenvoor van de buitenste 
rok. Goede kanten op elkaar. De zijnaden 
moeten precies op elkaar gespeld worden. 

Trek aan de rimpeldraden tot de pas op de 
rok past en speld de pas verder vast.   

middenachter moet de stof 1,2cm 

ongerimpeld blijven voor de rits.  
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Stik de rok aan de pas.  

 

Speld en stik de onderrok op dezelfde manier 
aan de voeringpas.  

 

Na het stikken ziet het er zo uit.  



©farbenmixfarbenmixfarbenmixfarbenmix  Sabine Pollehn                     Seite 11 von 19                                    ELODIE 

 

De naad is tamelijk dik. Knip daarom de 
naadtoeslag van de rok af tot 0,5cm. De 
gerimpelde naadtoeslag van de pas blijft 
staan.  

 

   

Stik naar wens een bandje over de 
buitenkant, precies onder de pas.  

Vouw het band aan de uiteinden 0,5cm naar 
binnen.  

Speld het band goed vast zodat het niet gaat 
golven.  

Stik het band vast. Doe dit twee keer in 
dezelfde richting, zodat er geen plooitjes in 
komen.  

 

Naar wens kan er nog een strik aangemaakt 
worden. 
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Knip de naaddtoeslag van de onderrok  af tot 
0,5cm. 

Strijk de naadtoeslag van de pas in de rok. 
De korte naadtoeslag van 0,5cm ligt onder de 
langere naadtoeslag van de pas. 

Stik de naad aan de goede kant door. 
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De blinde rits wordt nu in de bovenste jurk 
genaaid:  

Doe de blinde rits open. 

Speld één kant van de rits op de naadtoeslag 
middenachter.  
De tandjes wijzen naar beneden en naar 
buiten. De rits begint pas na ca. 3mm vanaf 
de pasbovenkant.  

Klik het speciale binde-ritsvoetje aam de 
naaimachine. Stik de rits aan één kant vast. 

Een eenvoudige beschrijving is HIER te 
vinden.  

Stik zover mogelijk naar beneden. 

Sluit de rits. Steek 2 spelden overdwars in de 
rits precies in de aanzet van het  sierbandje.  
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Geef deze hoogte op de andere kant van de 
rits aan met een potloodstreepje.  

 

Doe de rits open en speld de andere kant van 
de rits aan de andere naadtoeslag.   

Stik de twee ritshelft vast.    

 

Sluit de rits en kijk of hij netjes zit.  

Aan het einde van de rits is nog een stuk 
naad open.  
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Speld deze naad met de goede kanten op 
elkaar en stik hem dicht. Houd daabij het 
losse ritsuiteinde iets aan de kant of speld 
het op de naadtoeslag zodat het niet 
meegestikt wordt.  

 

Er blijft een halve centimeter afstand tot de 
rits over.  

Sluit het laatste stukje met de hand.  

 

Nu is de middenachternaad van de onderjurk 
nog open.  

Deze wordt gedeeltelijk aan de rits 
vastgenaaid.  
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Meet eerst tot hoever de ritssluiting komt. 

Sluit de middenachternaad zover tot de rits 
nog goed open kan.  
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Strijk de naad open.  

 

Speld de ingeslagen naadtoeslag op de rits.  

Speld de hals van buitenkant en voering op 
elkaar.   

 

Stik met de hand de onderjurk met kleine 
steekje vast langs de jurk.    

Stik de hals op de naadtoeslag zodat de twee 
paslagen op elkaar vast zitten.  
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Vouw de halsrand naar binnen en speld een 
tunnel van 12mm breed. 

 

Stik de tunnel vast.   

Rijg elastiek in de tunnel. Trek het elastiek 
tot de gewenste wijdte aan en zet de 
uiteinden goed vast.  

 

   

Zoom de buitenste jurk.  

Versier naar wens de onderjurk met een 
strook tule: knip daarvoor de onderrok 1cm 
korter. Meet de wijdte van een onderrokbaan, 
bij deze maat is het 44cm.  

8 Rokdelen x 44cm = 3,52m.  

De tulestrook wordt dan:  
3,50m x 1,5 = 5,25 tule met een breedte van 
5cm.  
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Rimpel de tule gelijkmatig langs de onderrok. 
Speld de strook en stik hem vast.  

Klaar ! 
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 zomerjurkje ELODIE 

Design: Collie-Collie.com  

beschrijving C: halfgeoerd jurkje met fladdermouwtjes 

Bij dit jurkje is alleen de rok gevoerd. 

 knippen 

Knip de benodigde patroondelen met 
naadtoeslag uit de stof en werk ze af. 

8 rokdelen van de buitenste stof 

8 rokdelen voor de onderrok  
2 mouwdeeltjes 
1 voorpas  

2 achterpasjes   
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Pas  

 

Maak een zoompje aan de onderkant van de 
mouw en bij de recht van draad in het midden. 

Een rolzoompje kan ook. Hecht de draden op de 
hoeken met de hand af.  

 

   

Speld de mouwtjes met de goede kanten op 
elkaar aan de voor- en achterpassen.     

 

   

Er steekt bij de mouwen een klein puntje uit.  

Dat hoort zo!  

Stik de mouwen vast.  
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Strijk de naatoeslag naar de pasdelen toe, het 
kleine hoekje is nu niet meer te zien.  

 

Speld de zijnaden op elkaar. Let daarbij op dat 

de mouwtjes los blijven.  

 

Stik de zijnaad tot aan de mouwaanzet.  



©farbenmixfarbenmixfarbenmixfarbenmix  Sabine Pollehn                     Seite 4 von 18                                    ELODIE 

 

Strijk de naden open.  

 

De mouwtjes zijn na het stikken van de zijnaad 
nog helemaal open en komen in de zijnaad bij 
elkaar. 

 

Rimpel de onderkant van de pas in.   

Een beschrijving is HIER te vinden.  
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Rok 

Stik alle rokbanen met de goede kanten op 
elkaar. Laat de middenachternaad voor de 

ritssluiting open. (alle 8 rokbanen zijn gelijk). 

Stik op dezelfde manier alle 8 onderrokbanen 

aan elkaar. Ook hier blijft de middenachternaad 
open voor de rits. 
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 Rok en pas  

 

   

   

Geef aan de onderkant van de voorpas het 
midden aan met een speld.  

Speld het midden van de rok met de goede 

kanten op elkaar op het midden van de pas, de 
zijnaden moeten precies op elkaar vallen.  

Trek de rimpeldraden aan totdat de pas op de 

rok past...  

 

... en speld hem vast.  

Aan de zijkanten middenachter moet aan beide 
kanten waar de rits komt ca. 1,2 cm glad 

blijven, dus ongerimpeld. 

  

  Stik de bovenrok aan de pas. Stik daarna de 
onderrok aan de pas. Doe dat door de onderrok 
met de goede kant op de tafel te leggen, daarop 

komt de pas met de bovenrok. De pas ligt dan 
tussen de rokken in. Stik de delen tot 3 cm voor 

de middenachternaad vast, de laatste 
centimeters aan beide kanten blijven los voor 

de rits.  
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Middenachter is de rok in het midden nog 3cm 
open. 

Als de jurk op de tafel ligt, komt de onderjurk 

onder de bovenrok te voorschijn.   

Beide rokken liggen met de goede kant naar 
boven.  

Stik naar wens een bandje over de aanzetnaad 
van de rok aan de pas.  

vouw het band aan de uiteinden 0,5cm naar 

binnen.  

Speld het band goed vast zodat het niet golft. 

Stik het band vast. Doe dit twee keer in 

dezelfde richting, zodat er geen plooitjes in het 
band komen. 
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Keer de jurk. Trek de rokken uit elkaar en knip 
de gerimpelde naadtoeslag van de pas af tot 

op 0,5cm.  

 

De bovenste rok ligt omgeklapt naar de kant.  

Stik de naadtoeslag van de pas en de onderrok 
op de rok door en stof aan beide kanten 3cm 
voor de middenachternaad.    

 

De blinde rits wordt in de bovenste jurk 
vastgenaaid, speld daarom de onderrok van de 
middenachternaad weg zodat hij niet per 

ongeluk wordt meegestikt.  
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Doe de rits open.    

Speld een kant op de naadtoeslag  
middenachter.  

De tandjes wijzen naar beneden en naar buiten. 

De tandjes beginnen ca. 3mm onder de 
pasbovenkant.   

Klik het speciale voetje voor blinde ritsen aan 

de naaimachine en stik de ene kant van de rits 
vast.  

Een eenvoudige beschrijving is HIER te vinden.  

Stik zover mogelijk naar beneden.   

 

sluit de rits. Steek 2 spelden overdwars in de 
rits precies in de aanzet van het  sierbandje.   
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Geef deze hoogte op de andere kant van de rits 
aan met een potloodstreepje.  

Doe de rits open en speld de andere kant van 
de rits aan de andere naadtoeslag.   

Stik de twee ritshelft vast. 
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Sluit de rits en kijk of hij netjes zit. 

Aan het einde van de rits is nog een stuk naad 
open.  

Speld deze naad met de goede kanten op elkaar 

en stik hem dicht. Houd daabij het losse 
ritsuiteinde iets aan de kant of speld het op de 

naadtoeslag zodat het niet meegestikt wordt.  
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Er blijft een halve centimeter afstand tot de rits 
over.  

Sluit het laatste stukje met de hand. 

Nu is de achternaad van de onderrok en nog 3 
cm van de pas open.  
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Sluit de middenachternaad van de onderrok 

zover dicht dat de rits nog goed open kan.  

 

Vouw de naadtoeslagen voor de helft naar 
binnen en speld ze vast zodat je de locksteken 
niet meer ziet. 
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Speld de binnenrok op de rits. 
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Naai de onderrok met kleine steekjes aan de 
rits.  

 

Zo is ook de onderrok mooi afgewerkt.  
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Speld een zoom van 12mm in de hals. 

Stik de tunnel zo dat het elastiek erdoor past. 

Rijg elastiek in de tunnel. 
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Zet de uiteinden van het elastiek aan beide 
kanten bij de rits goed vast. 

 

Op de schouders is het fladdermouwtje nog 
open.   

Naai deze met de hand aan de bovenkant aan 

elkaar zodat het elastiek niet zichtbaar wordt 
als ze zouden verschuiven.  

 

Versier naar wens het mouwtje met een strikje.  
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Zoom de jurk en onderjurk. 

KLAAR!  




