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Trägerkleid
Jurk/overgooier (Trägerkleid)

Deze jurk/ overgooier is een basispatroon waarmee je alle kanten op kunt en het hele jaar
plezier van hebt: in de zomer gewoon met niets eronder, in de herfste en lente met een Tshirt en in de winter met shirt en leggings eronder, vest er naar wens nog overheen.
Maak de jurk met of zonder capuchon, met lange, korte, vleugelmouwtjes of zonder
mouwen,
alles kan!
Maak de jurk van rekbare stof zoals tricot, liefst met een paar procent elasthan. Maar ook
interlock, wintertricot, badstoftricot, nickyvelours en gebreide stoffen kunnen gebruikt
worden. Kijk wel even bij dikkere stoffen of de maat niet groter genomen moet worden en
de lengte misschien aangepast (korter).
Op het patroon staan de enkele maten 56 t/m 164. Tot maat 134 valt het jurkje lekker ruim
zodat er een shirt onder kan. Vanaf die maat wordt het jurkje
smaller en meer getailleerd.
Het jurkje valt normaal qua maat.

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!
maat
56 62 68 74 80 86 92 98 104
borstwijdte 46 48 50 51 52 54 56 58 59
lengte jurk 37 39 42 45 47 49 52 55 58
lengte tuniek 30 32 34 36 38 40 42 44 46
maat
110
borstwijdte 61
lengte jurk 61
lengte tuniek 48

116
63
64
50

122
65
67
52

128
67
71
54

134
69
74
56

140
71
77
59

146
72
81
61

152
74
84
64

158
76
87
66

164
78
90
69

Stofverbruik bij een stofbreedte van 140 cm:
maat
56
62
68
74
80
86
92
98
104
jurk
41
43
46
49
51
53
56
59
62
zonder mouwen
tuniek met ruche/volant, zonder 56
59
61
64
67
70
73
76
80
mouwen
verder nog voor mouwen en
24
25
27
29
31
34
36
39
41
capuchon
verder nog
stretchtricot of boordstof voor de hals- en mouwboordjes,
ca. 15 cm
maat
jurk
zonder mouw
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tuniek met ruche/volant
zonder mouw
verder nog voor mouwen en
capuchon
verder nog

83

87

90

93

97

101

104

108

111

115
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48

50

52
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57

59

61

64

stretchtricot of boordstof voor de hals- en
mouwboordjes,ca.15cm
Let op: voor een jurk/tuniek MET capuchon en mouwen moet er stof bijgerekend worden
volgens de tabel! Voor vleugel- of kapmouwtjes is nog ca.15 cm stof extra nodig!
Kniplijst:
Let op! voor het knippen moeten de boven- en onder voorpanden aan elkaar geplakt
worden en de pas naar wens er weer af. Hetzelfde geldt voor het achterpand.
mouwloze jurk met pas
1 – pas voor
1 x aan de stofvouw
2–
1 x aan de stofvouw
voorpand
3 – achterpas
1 x als geheel achterpand aan
en
de stofvouw
2 achterpand
4 - vleugelmouwtje naar wens2 x
5 – kapmouwtje
naar wens2 x
6 – voorpas EN
2 – voorpand
7 – achterpas
EN
2–
achterpand
8 – mouw
9 - capchon
10 - kangoeroezak
11- mouwboordje

jurk met mouwen, capuchon en
kangoeroezak

1 x als geheel voorpand aan de
stofvouw
1 x als geheel achterpand aan de
stofvouw

2x
je 2 x van buitenste stof en voering
1 x aan de stofvouw
2x

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. Een stap-voor-stap
beschrijving met foto’s is te vinden op www.farbenmix.de
WErkbeschrijving overgooier met afgewerkte armsgaten en een pas:
1 – Plak voor het knippen van de stof het voorpand (patroondeel 3) met de plakrand aan
de voorpas (patroondeel 1) en het achterpand (patroondeel 3) aan de achterpas. Knip nu
bij het voorpand de gebogen pas af en gebruik deze als apart patroondeel. Bij het
mouwloze jurkje hoort een andere pas dan bij het jurkje met mouwen.
2 – Knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Knip bij de hals
en de armsgaten GEEN naadtoeslag aan. Ook het armsgat aan het onderste voorpand
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ZONDER naadtoeslag knippen. Knip bij de zoom 2-3 cm extra zoomtoeslag
3 -- Geef het midden van de pas aan en middenvoor van het voorpand. Speld pas en
voorpand vanuit dit midden aan elkaar. Naar wens kan hier ook een paspelbandje worden
meegestikt. Stik de pas vast, vouw de naadtoeslag naar boven en stik hem smal op de
pas door. Strijk het voorpand.
4 – Sluit één schoudernaad, knip een 4 cm brede afwerkstrook in de lengte van de hals.
5- Leg de afwerkstrook met de goede kant op de binnenkant van de jurk en stik deze iets
uitgerekt vast. Vouw de open kant van de afwerkstrook ca 1 cm naar binnen en vouw hem
om de halsrand heen. De rand moet ca 1 tot 2 mm over de vorige naad heen vallen. Stik
de strook vast met een rekbare steek. Knip het teveel van de afwerkstrook af.
6 – Sluit de tweede schoudernaad met de naaimachine om te zorgen dat hij met de
lockmachine niet verschuift. Vouw de naadtoeslag in de schoudernaad richting achterkant
en stik hem aan de goede kant met een driekhoekje door.
7 – Werk de armsgaten op dezelfde manier af als de hals.
8 . Sluit de zijnaden. Vouw de naadtoeslag naar het achterpand en stik deze onder het
armsgat een stukje plat door.
9 – Zoom de jurk. Tip: bij gebruik van de locker kan de zoom eerst afgwerkt worden met
een iets strakker differentieel, dan valt de zoom al als vanzelf in de ronding. Zoom de jurk
dan evt met een coverlock of met de naaimachine. KLAAR!!

Werkbeschrijving jurk met mouwen, capuchon en kangoeroezak:
1 – Plak voor het knippen van de stof het voorpand (patroondeel 3) met de plakrand aan
de voorpas (patroondeel 6 en het achterpand (patroondeel 3) aan de achterpas
(patroondeel 7).
Naar wens kan hier ook een aparte pas worden gemaakt, knip deze
dan als apart patroondeel uit de stof.
2 – Knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Knip bij de
zoom 2-3 cm extra. De zakingang van de kangoeroezak heeft geen naadtoeslag. Let op bij
de mouwen voor de lijn van mouwen met boordjes. Neem alle patroontekens over op de
stof.
3 – Strijk en stik het beleg van de kangoeroezakingangen volgens de patroontekens naar
binnen. Strijk aan de overige kanten de naadtoeslag naar binnen. Speld de zak op het
voorpand en stik hem vast. Verstevig de zakingangen met
trensjes.
4 – Stik beide capuchons dicht en schuif ze met de goede kanten in elkaar. Stik de
voorrand op elkaar. Keer de capuchon, strijk de voorrand en stik hem ca 1,5 cm vanaf de
rand door. Stik de halsranden op de naadtoeslag op elkaar.
5 – Stik bij het voorpand de pas vast (zie stap 3 hieboven). Sluit de schoudernaden. Geef
middenvoor en middenachter op de stof aan met bv een speld.
6 – Speld de capuchon middenachter op de jurk. Aan de voorkant moeten de
capuchondelen elkaar overlappen. Zet ze met een paar steekjes vast. Speld nu de
capuchon rondom vast en stik hem in de hals.
7 – Zet de mouwen in de armsgaten en let daarbij op de patroontekens. Sluit de mouw- en
zijnaden in één keer. Zoom de onderkant van de jurk (zie stap 9 hierboven).
8 – Vouw de boordjes dubbel en stik de lange kanten op elkaar. Vouw de boordjes dubbel
met de naad binnen en schuif ze in de mouwen. Zorg dat de goede kanten op elkaar
liggen en de naden op elkaar vallen. Stik de boordjes iets uitgerekt in de mouwen.
KLAAR!!!
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