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Sommerkleid  ELODIE 
patroon (patronen) in verschillende maten         

maten 86-152 

Design van collie-collie*de 

Dit is het perfecte little-girls-dress voor iedere 

gelegenheid! Ik heb deze jurk voor mijn dochter 

ontworpen en zij vindt het een heerlijk wervelende 

jurk! Eén in de kast is niet genoeg!! 

Meisjes houden van mooie wijde jurken en vooral van 

prachtige jurken die ze iedere dag aankunnen. Voor 

elke dag naar school, om de mooiste te zijn op hun 

verjaardag, stralend op hun communie, als 

bruidsmeisje of voor een ander feest. Het perfecte 

patroon voor in de zomer en met een longsleeve en 

legging eronder ook in de winter. 

De jurk heeft een wijde hals, is mooi getailleerd en 

valt naar onderen wijd uit. 

Het jurkje heeft 3 versies van de mouwtjes: 

pofmouwtjes met elastiek, pofmouwtjes met een 

ingestikt plooitje in het zoompje of fladdermouwtjes. 

Het heeft een sierbandje als leuk accent, dat je ook 

weer kunt versieren met kraaltjes of alleen met een 

strikje. 

Het is een geweldig halflang draai-jurkje dat in 

diverse uitvoeringen kan worden gemaakt, zodat ieder 

meisje een droomjurk in haar kast heeft hangen. En 

gemaakt van een ander stofje is het jurkje weer een 

heel ander jurkje. 

De stofkeuze bepaalt de look van de jurk:               

• met een combi van 2 soorten poplin krijg je een 

vrolijke jurk die dagelijks kan worden gedragen 

• van soepele katoentjes krijg je een luchtig 

dansende zomerjurk    

• met dunne babyrib valt de jurk prachtig 

• van soepele velvet maak je een echte 

prinsessenjurk 

• met een mooie nickyvelours  hoef je hem nooit 

te strijken      

• van soepele stoffen, zoals zijde, taft, batist en 

kant wordt het een prachtige jurk voor 

communie of bruidsmeisje, al dan niet verlengd 

naar eigen smaak 

• helemaal van tricot kan de jurk zonder rits 

gemaakt worden. 

Voorbeelden en een uitvoerige stap-voor-stap         

begeleiding met foto’s zijn te vinden op 

www.farbenmix.de 


