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Raglanjurk      
met of zonder knoopsluiting 

 
Met deze raglanjurk heb je een basispatroon waarmee je voor alle gelegenheden iets passends kunt maken. Dit 

patroon is namelijk zeer gemakkelijk aan je wensen aan te passen: 
door de raglanmouw kun je verschillende motieven met elkaar combineren. 

Het model groeit lang met het kind mee.       
Met korte of lange mouw, met boordjes, gezoomd of met band afgewerkt, de mogelijkheden zijn oneindig en ieder 

jurkje is weer anders. 
In de beschrijving staan alle mogelijke technieken om het jurkje zo te maken zoals  

jij het wilt.        
De knoopsluiting geeft de jurk net wat extra’s en maakt het aankleden vooral  

in de babymaatjes een stuk gemakkelijker!                  
 

De jurk valt normaal qua maat en door de raglanmouw past dit modelletje goed bij smalle  
en stevige kinderen.                        

 
Het bijzondere van dit model is, dat de pasvorm in de richting naar de grotere maten verandert: 

het modelletje wordt steeds smaller en is in de grootste maat uiteindelijk getailleerd. Zo past het ook bij de 
vrouwelijke vormen van jonge dames.                  

 
Gebruik bij voorkeur tricot, interlock, wintertricot of andere rekbare stoffen.          

Verder heb je boordstof nodig of goede stretchtricot voor de hals en mouwboordjes. 
 

Maattabel/stofverbruik 
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 eventueel de maten met een goed 
passend shirt! 

 56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 

lengte achterkant 
(jurkversie) 

35,5 37,5 39,5 41 43,5 46 48 50,5 54 57 

bovenwijdte  46 48 49,5 51 52 54 56 58 60 61 

mouwlengte 23 25 27 29 32 34 37 39 41,5 44 

stof, 140 cm breed 40 42 44 46 48 50 94 99 102 108 

verder nog 
boordstof * max. 20 cm x 80 cm, of een restje tricot van 20 cm x 20 cm voor de knooplijst. evt 

vlieseline, naar wens drukkers /KamSnaps 

 

 116 122 128 134 140 146 152 158 164 

lengte achterkant 
(jurkversie ) 

60 63 66 69 72,5 75,5 79 82 85 

bovenwijdte 31,6 32,4 33 34 34,8 35,6 36 37 37,6 

mouwlengte 46 48 50,5 53 55 57,5 60 62 64 

stof, 140 cm breed 115 120 127 132 138 143 149 155 160 

verder nog 
boordstof * max. 20 cm x 80 cm, of een restje tricot van 20 cm x 20 cm voor de knooplijst. evt 

vlieseline, naar wens drukkers /KamSnaps 

Voor de kortere versie is minder stof nodig, afhankelijk van de maat ca  5-17 cm. minder.  
 
 
Kniplijst : 
 
1 – voorpand           1 x aan de stofvouw/ let op de lijn voor tunieklengte! 
2 – achterpand          1 x aan de stofvouw/ let op de lijn voor tunieklengte! 
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3 – mouw   2 x met eventueel lengte voor mouwboordjes     
of: 
3a –korte mouw    2 x       
 
naar wens: 
4 – mouwboordje   2 x, 
5 – strook voor knopen     1 x groot of klein 
halsboordje    1 x volgens tabel 
 
Tip: om het overtrekken van de patroondelen gemakkelijker te maken, is het handig de lijnen voor de gekozen maat in 
een andere kleur te markeren. Zo is het gemakkelijker ze tussen de andere lijnen te herkennen en heb je minder kans 
een verkeerde lijn te volgen.                      
 
 
Kniplijsttabel halsboordje (incl. naadtoeslag). De maten zijn de lengte van de strook, de breedte in voor alle maten 4 – 
4,5 cm 
Let op: voor de versie „jurk met knooplijst“ moet het halsboordje 4 cm langer zijn! 
 

maat/materiaal 
 

56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 

fijne boordstof / 
stretchtricot  

23 24 25 25,5 26 27 28 28,5 29 30 

zachte ribboordstof  22 23 24 24,5 25 26 27 27,5 28 29 

 

maat/materiaal 
 

116 122 128 134 140 146 152 158 164 

fijne boordstof / 
stretchtricot 

31 31,5 32 33 33,5 34 34,5 35 35,5 

zachte ribboordstof 30 30,5 31 31,5 32 32,5 33 33,5 34 

 
Werkwijze: Het gemakkelijkste is een overlockmachine voor rekbare stoffen. Natuurlijk kan het ook met de gewone 
naaimachine met een locksteek of een smalle zigzagsteek in normale steeklengte of een steelsteekje. Maar gebruik 

dan wel een jerseynaald of ballpointnaald voor je rekbare stof.                           
 

Lees voor het naaien de beschrijving een keertje helemaal door.   
 

Werkbeschrijving raglanjurk met boordjes aan hals en mouwen 
1 –Knip alle patroondelen volgens de kniplijst uit de stof. Knip bij de hals GEEN naadtoeslag. Bij de zoom 2-3 cm 
naadtoeslag nemen en alle andere randen ca 1 cm. Let op de bij de mouwen: neem de kniplijn voor mouwen met 
boordjes ! 
 
2 – Speld de mouwen langs de schuine kant op het voorpand, goede kanten op elkaar. De korte raglankant van de 
mouw is de voorkant. Stik de mouw vast en doe hetzelfde met het achterpand.                         
 
3 –Leg de strook voor het halsboordje met de goede kanten op elkaar en sluit hem tot een ring. Vouw hem dubbel, de 
goede kant buiten. Verdeel het boordje in vier gelijke delen met vier spelden en doe hetzelfde met de hals van de jurk. 
De naad van het boordje moet precies middenachter komen. Speld het boordje lichtjes uitgerekt in de hals en stik hem 
vast. Vouw de naadtoeslag naar beneden in de jurk en stik hem aan de goede kant door.  
De raglannaad kan ook bij één naad open blijven. Zo kun je het boordje gemakkelijk vast stikken met een dubbel 
gevouwen boordstrook. Na het vastzetten van het boordje de uiteinden netjes op elkaar stikken met een paar steekjes 
en dan pas de laatste raglannaad sluiten.                                                                                                
 
4 – Leg mouw- en zijnaden met de goede kanten op elkaar en sluit in één keer.    
 
5 – Stik en vouw de stroken voor de mouwboordjes tot een ring en keer de jurk binnenstebuiten. Schuif het boordje in 
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de mouw, goede kanten op elkaar. De naad van het boordje valt precies op de mouwnaad. Stik het boordje iets 
uitgerekt in de mouw.                                         
 
6 – Vouw de zoom van de jurk gelijkmatig 2-3 cm naar binnen, strijk hem netjes plat en stik hem met een rekbare steek 
door. Als je een lockmachine hebt, kun je de zoom ook eerst met een aangetrokken differentieel afwerken, zo valt de 
zoom beter in de ronding.                                       
 
7 – KLAAR ! 
 
 
Beschrijving jurk met knooplijst en korte mouwen: 
1 – Knip alle patroondelen volgens de kniplijst uit de stof. Knip bij de hals GEEN naadtoeslag . Bij de zoom 2-3 cm 
naadtoeslag nemen en alle andere randen ca 1 cm. Voor de smalle mouwboordjes de zoom van de korte mouw 
opmeten en afhankelijk van de rekbaarheid van de boordstof, de lengte vermenigvuldigen met 0,8 of 0,9. Knip twee 
boordstrookjes in die lengte die je berekend hebt en 4 cm breed.                                   
Let op: knip het halsboordje 4 cm langer!                                                                                                                                                                                      
 
2 – Knip de strook voor de knopen met 0,5 cm naadtoeslag. Teken alle buitenste lijnen, naad- en vouwlijnen met 
kleermakerskrijt of trickmarker op de stof. Verstevig het gebied binnen de lijnen met vlieseline.                                                                                                                                                     
 
3 – Teken de middenvoorlijn op de stof. Leg de strook voor de knopen zo op het voorpand, dat middenvoor op 
middenvoor valt. Laat de strook bij de hals ca. 2-3 mm aan de bovenkant uitsteken.            
 
4 – Stik de knooplijststrook helemaal rondom door langs de naadlijnen. Knip de naadtoeslag af tot op 3 mm en knip de 
hoeken in tot vlak voor de naad. Knip ook het voorpand zo in. Vouw de strook eerst helemaal naar binnen en strijk de 
naden die verticaal lopen netjes open.                                                                                                                
 
5 – De kortere kant nu zo vouwen over de vouwlijn, dat de goede kant van de stof buiten ligt. De flap moet precies in 
de uitsparing passen. Strijk hem goed plat. Daarna de langere flap voor de knopen langs de vouwlijn strijken. Leg beide 
knooplijsten netjes op elkaar.                                           
 
6 – Nu wordt de onderkant van het split dicht gemaakt. Leg daarvoor alle gevouwen lagen en de naadtoeslag van het 
voorpand op elkaar. Stik langs de eerste naad: de knooplijsten liggen bij het stikken onder. Stik met een rechte steek de 
lagen op elkaar. Het begin en einde zijn precies de hoeken van het split. Hecht deze steken goed af. Strijk nog een keer 
en stik de naadtoeslag van de splitbodem op de goede kant  door met een mooi gestikt vierkant of rechthoek.                                                                                                
 
7 – Sluit alle vier de raglannaden van de jurk (zie stap 2 boven).  
Bij het split in de hals de beide vouwen van de knooplijst open vouwen en aan de goede kant van de stof de plek met 
krijt aangeven. Dit is precies de plaats waar het halsboordje begint en aan de andere kant van de hals bovenaan 
eindigt. Het halsboordje loopt op deze plaatsen weg van de hals. Zet het halsboordje met een paar grote steken 
uitgerekt in de hals en knip het schuine overhangende deel van het halsboordje af.   
 
8 – Leg de knooplijst om het boordje heen, speld het vast en stik het op de naadtoeslag van de hals vast. Stik de 
halsboord met de lockmachine in de hals. Knip de hoeken van het boordje schuin af en vouw de knooplijst weer naar 
binnen. Trek het boordje netjes eruit. Stik naar wens de knooplijst en de hals aan de goede kant door. Zet knopen aan 
of knijp KamSnaps in de knooplijst.        
 
9 – Maak de jurk verder zoals beschreven van stap 4 t/m 7.  
 
Beschrijving jurk met knooplijst, hals en mouwen met omgewerkte strook boordstof.  
1 – knip alle patroondelen volgens de kniplijst uit de stof. Knip bij de hals GEEN naadtoeslag . Bij de zoom 2-3 cm 
naadtoeslag nemen en alle andere randen ca 1 cm.                                                                                                                                                                                                        
Bij de mouwzoom geen naadtoeslag knippen. Verder een 4 tot 4,5 cm brede afwerkstrook over de gehele stofbreedte 
knippen.                                                  
 
2 – Volg de stappen 2 tot en met 7 van hierboven 
 
8 –Nu wordt de hals afgewerkt: leg de afwerkstrook op de flap van de knooplijst en laat hem 3-4 cm aan het begin 
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overhangen. De strook ligt met de goede kant op de binnenkant van de hals. Rek hem iets uit en speld hem in de hals. 
Aan het uiteinde steekt hij weer 3-4 cm uit (knip het teveel indien nodig af). 
 
9 – Stik de strook iets uitgerekt vast, bij de knooplijst niet rekken.                
 
10 – Vouw de afwerkstrook om de hals naar buiten om en vouw de open kant naar binnen. De bovenkant van de 
afwerkstrook moet over de naad van daarstraks heen vallen (zie schets) . Stik de afwerkstrook iets uitgerekt vast. Stik 
de uiteinden van de knooplijst mee.                                                                                                                               
 

 
 
11 – Vouw de overhangende uiteinden van de afwerkstrook strak naar binnen in de knooplijst en stik hem aan de 
goede kant vast. Knip de uiteinden tot ca. 1 cm af. Zet knopen aan of KamSnaps vastsknijpen. 
 
12 – Werk de mouwzomen op dezelfde manier af.                                                                                                                                                                                                 
 
13 – Leg mouw- en zijnaden met de goede kanten op elkaar en sluit de naad in één keer. Vouw de naadtoeslag van de 
mouwafwerkingsstrook naar achteren en stik hem aan de goede kant door. 
 
14 – Zoom de jurk...KLAAR ! 
 
 
Varianten:  
Ook de hals zonder knooplijst kan op deze manier worden afgewerkt. Daarvoor drie raglannaden eerst sluiten en dan 
de hals zoals hierboven beschreven afwerken met een afwerkstrook.  De laatste raglannaad sluiten en het 
gemakkelijkste gaat dit als eerst de afwerkstrook met een paar steekjes gesloten wordt, zo kan er niets meer 
verschuiven.  Korte mouwtjes kunnen ook op deze manier leuk afgewerkt worden.                                        
 


