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Dit patroon mag niet gekopieerd of op andere wijze gereproduceerd worden. Het genaaide model mag verkocht worden. Het 
is echter niet toegestaan de modellen zonder toestemming in grotere hoeveelheden te produceren. 

Dit is het perfecte eenvoudig te maken setje voor uw dochter!! Een heerlijk zittend jurkje, dat wordt 

aangerimpeld met striklinten of met rimpelelastiek. De broeklegging zit heerlijk en heeft een 

grappige twist aan de zoom. Ook is dit setje ideaal voor op school. Want deze mooie kleding is snel 

en makkelijk zelf aan- of uit doen om, bijvoorbeeld, te gaan gymmen.  

 

De jurk met broeklegging kan voor iedere gelegenheid gemaakt worden. En is werkelijk geschikt 

voor elk type dochter, voor jurkenmeisjes en broekenmeisjes. Het is een stoere set met een 

broeklegging onder de jurk. Het is een romantische set als onder de jurk een petticoat/onderrok 

(bijvoorbeeld het ebook Caitlyn) wordt gedragen.  

 

Door het gebruik van verschillende materialen krijgt het een andere look. Het patroon van de jurk is 

zo eenvoudig, dat je aan de zoom heerlijk allerlei mooie bandjes en randjes kwijt kunt of met een 

mooi borduurtje omgetoverd worden tot een unieke exemplaar!!  

 

De stofkeuze bepaalt de look van de jurk en broeklegging:               

-     van katoentjes krijg je een stoere of vrolijke winterjurk    

-     met dunne babyrib valt de jurk heel mooi 

- een soepele spijkerstof is heel stoer 

-     soepele velvet draagt heerlijk 

-     van mooi fluweel wordt het een perfecte kerstjurk 

-     met een mooie nickyvelours  hoef je hem nooit te strijken      

-     van mooie stoffen, zoals zijde, taft, batist en kant wordt het een prachtige jurk voor 

communie of bruidsmeisje, eventueel met petticoat/onderrok ebook Caitlyn 

-     ……bedenk zelf maar... 

 

Hoe je de set helemaal van tricot maakt staat beschreven in het gratis freebook dat in de shop te 

downloaden is.   

 

NADYA is een heerlijk zittende combi die ook bij stevige meisjes in de smaak zal vallen. De jurk en 

de broeklegging vallen ruim en hebben een figuurstrelende pasvorm. Het setje past zonder 

problemen in de normale maat. De wijdte laat zich gemakkelijk met het elastiek of de strikbanden 

aan ieder figuur aanpassen.   

 

Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto’s en veel designvoorbeelden is te 

vinden op onze homepage www.farbenmix.de bij de Nederlandse vlag. 

 

Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op wijdte en lengte!  

 

Benodigdheden/maattabel  

De maten in de tabel zijn de maten van het kant en klare kledingstuk.                               

Materiaal/maten  86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 

T
u

n
ie

k
/

ju
r
k

 

bovenwijdte 76 cm 78 cm 80 cm 84 cm 90 cm 100 cm 

lengte voor 52 cm 57 cm 62 cm 70 cm 78 cm 89 cm 

schouderbreedte 10,1 cm 10,4 cm 10,7 cm 11,2 cm 11,7 cm 12,5 cm 

mouwlengte 32 cm 36 cm 40 cm 45 cm 51 cm 56 cm 

stof (140 cm breed) 95 cm 105 cm 115 cm 125 cm 140 cm 170 cm 

http://www.farbenmix.de/
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naar wens: 

elastiek voor de taille,  

1 x 4 cm breed of      

2 x 1,5 – 2 cm breed 

56 cm 58 cm 60 cm 62 cm 65 cm 69 cm 

b
r
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le
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taillewijdte 52 cm 54 cm 56 cm 59 cm 62 cm 66 cm 

heupwijdte 52 cm 55 cm 58 cm 64 cm 70 cm 77 cm 

zijlengte  43 cm 48 cm 53 cm 62 cm 72 cm 82 cm 

stof (140 cm breed) 55 cm 60 cm 65 cm 75 cm 85 cm 95 cm 

elastiek voor de taille:  

1,5 - 2 cm breed 
50 cm 52 cm 54 cm 57 cm 60 cm 64 cm 

fournituren   
1 knoop, evt satijn of sierband (i.p.v. of bij het elastiek voor de 

taille en/of voor de mouw- en jurkzoom); vlieseline                        

 

Knippen     

Knip de gewenste patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrich-

ting. Neem de patroontekens over op de stof (kleine streepje, sterretjes en cirkels in het patroon).                                      

Bij het achterpand (patroondeel 2) en het achterpandbeleg (patroondeel 6) het split voor de sluiting 

alleen overtrekken met nog niet knippen.                                  

Meet vóór het afknippen van het elastiek eerst na of de lengte goed is, het ene elastiek rekt meer 

dan het andere.                          

Voor een eenvoudig jurkje van nickyvelours (of een andere rekbare stof) kan het achterpand 

(patroondeel 2) ook zonder sluiting gemaakt worden, het split vervalt dan. Het is dan wel belangrijk 

dat de jurk met een rekbare steek genaaid en doorgestikt wordt.       

 

Kniplijst               

Jurk  

 1 - voorpand   1 x aan de stofvouw 

 2 - achterpand 1 x aan de stofvouw 

 3 - mouw  2 x 

 4 - tunnelbeleg 2 x aan de stofvouw 

 5 - voorpandbeleg 1 x aan de stofvouw 

 6 - achterpandbeleg 1 x aan de stofvouw 

 

Broeklegging 

 7 - voor-/achterbeen 2 x 

 8 - inzetstukje  2 x 

 

Naaibeschrijving 

 

Jurk  

1. Werk alle patroondelen met een zigzagsteekje of de locker af. 

2. Neem de lijnen voor het tunnelbeleg over op de achterkant van de stof van voor- en 

achterpand. Dit kan d.m.v. doorslaan zodat de rijgdraad ook aan de goede kant te zien is.                                                                                                           

Naar wens voor een jurk met twee smalle bandjes of smal elastiek de tweede tunnellijn 

doorslaan. Neem deze lijnen eventueel ook op de tunnelbeleggen over.                              

3. Neem middenachter met een rijgdraadje of met kleermakerskrijt de lijn voor het split op de stof 

over.                                         

4. Geef het split ook op het achterpandbeleg aan met krijt of rijggaren. Verstevig het einde van het 

split met een stukje vlieseline.                                                                                         
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5. Knip voor de sluitlus een strook van ca. 3-4 cm breed en van ca. 7-10cm lang, afhankelijk van 

de grootte van de knoop. Vouw de strook in de lengte dubbel en strijk hem. Vouw de strook 

weer open en vouw beide lange kanten naar het midden. Strijk de strook nog een keer. Vouw de 

strook weer in de lengte dubbel met ingevouwen lange kanten. Strijk de strook en stik hem 

smal door. Leg het bandje in een lus, de banduiteinden liggen naast elkaar. Vouw het midden in 

een puntje en stik dit puntje vast met een dwarse naad.                         

6. Leg het voor- en achterpand g.k.o.e. en sluit de schoudernaden. Strijk de naden open.                               

7. Sluit de schoudernaden van de beleggen g.k.o.e. . Strijk de naden open.                                                                     

8. Speld het beleg g.k.o.e. in de hals en stik de hals. Let daarbij op dat de schoudernaden op 

elkaar vallen. Stik een paar keren over de naad heen waar het split komt, zodat deze na het 

inknippen niet los gaat.                                                     

9. Knip middenachter het split ca. 1-2cm door beide stoflagen in. Niet verder! 

Speld de beide stoflagen aan beide kanten van het split op elkaar. Steek nog een speld dwars 

precies 2mm onder het spliteinde. Knip nu voorzichtig alleen het beleg langs de splitlijn door.                                                                                                                              

10. Stik 2mm naast het split aan beide kanten de stoflagen op elkaar. Begin bovenaan bij de hals en 

stik onderin het split schuin naar het midden. Stik de tweede naad ook van boven af naar 

beneden en buig het laatste stuk onder het split af naar het midden zodat de dubbele naad in 

een puntje eindigt.                                                                                                                                                                                                                                       

11. Maak in het linkerachterpand de naad in het split  aan de bovenkant net onder de naadtoeslag 

een klein stukje open en schuif daar tussen achterpand en halsbeleg het lusje voor de knoop 

tussen. De lus met puntje wijst naar binnen, de lusuiteinden steken in het split nog iets uit. Stik 

de lus op de naadtoeslag van het split of op de vorige naad goed vast. Kijk voor het vastnaaien 

even of de knoop door de lus past.                                                                                                                                                                                   

12. Knip nu het split helemaal in tot aan kort voor de naad. Knip in de hals de naadtoeslag korter af. 

Knip in de rondingen kleine driehoekjes uit de naadtoeslag zodat er geen plooien in de bochten 

komen na het keren. Knip de hoekjes bij het split schuin af.                                                 

13. Vouw het halsbeleg naar binnen en strijk het in model. Speld het beleg in de hals vast. Stik de 

halsrand en het split aan de goede kant rondom door, begin daarmee bij het split.                                                                            

14. Bepaal de juiste plaats voor de knoop aan het rechter achterpand en naai de knoop aan.        

15. Zet de mouwen in de armsgaten en let daarbij op de patroontekens. Knip de naadtoeslag wat 

korter af en knip kleine driehoekjes uit de naadtoeslag. Vouw de naadtoeslag in de jurk en stik 

deze aan de goede kant op de jurk door.                  

16. Jurk met strikbanden: leg voor- en achterpand g.k.o.e. en sluit de mouw- en zijnaden in één 

keer. Laat tussen de tekens voor de tunnel één (voor een breed band) of twee (voor smalle 

bandjes) stukjes open. Hecht de steken aan begin en einde van een stukje naad goed af. Zorg 

ervoor dat de tunnellijnen precies op elkaar vallen.                                                   

 

Jurk met elastiek rondom: leg voor- en achterpand g.k.o.e. en sluit de mouw- en zijnaden in 

één keer. Zorg ervoor dat de tunnellijnen precies op elkaar vallen.  

Pas de jurk eventueel even om te kijken of de aangegeven tunnelhoogte op de juiste plaats zit. 

Strijk de naden open. 

17. Jurk met strikbanden: leg de tunnelbeleggen g.k.o.e. en stik de korte kanten op elkaar tot 

een ring. Let er op dat de aangegeven patroontekens op elkaar vallen.                                                   

 

Jurk met elastiek rondom: leg de tunnelbeleggen g.k.o.e. en stik de korte kanten op elkaar 

tot een ring. Laat aan één kant een stukje open voor het brede elastiek of twee stukjes open 

voor twee smalle stukken elastiek. Hecht de steken aan begin en einde van een naad goed af.                                                                                                                               

Strijk de naden open. Knip aan de lange kanten de naadtoeslag terug tot ca. 6 mm, strijk de 

naadtoeslag naar binnen en speld deze vast.           

18. Speld het tunnelbeleg aan de binnenkant van de jurk, verkeerde kanten op elkaar. Let er op, 

dat de zijnaden op elkaar vallen. Stik het tunnelbeleg vast.  Ervaren naaisters kunnen het tun-

nelbeleg ook vanaf de goede kant vaststikken. Stik dan langs de naadtoeslag die vanaf de goede 

kant te voelen is. Stik voor een jurk met twee tunnels de tunnel nog een keertje door.   

Voor een wat nonchalantere look en wanneer er meer kleuren stof worden gebruikt, kan het 
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tunnelbeleg ook op de goede kant van de jurk worden genaaid. Let hierbij goed op dat de 

openingen voor de strikbanden in het beleg moeten komen en bij elastiek komen de openingen 

in het jurkpand.              

19. Jurk met strikbanden: rijg de strikbanden met behulp van een veiligheidsspeld door de 

tunnel(s). De strikbanden moeten zo lang zijn dat er aan weerszijden van de jurk voldoende 

over is om een strik te maken. (smelt eventueel de uiteinden van het lint tegen het rafelen.) 

Er kan ook voor wat meer bewegingsvrijheid een stuk van 10cm elastiek in het midden van het 

band gezet worden. Dat heeft ook als voordeel dat de strikbanden aan de zijkanten gestrikt 

kunnen blijven bij het aan- en uitkleden. Het kind kan het dan al gauw zelf. Het elastiek moet 

dezelfde breedte hebben als het band.  

Jurk met elastiek rondom: rijg elastiek in de tunnel(s) met behulp van een veiligheidsspeld. 

Sluit het elastiek tot een ring.                    

20. Zoom de mouwen of werk ze af met band. Dit gaat alsvolgt: speld band langs de zoomrand aan 

de goede kant van de mouwzoom. Het band steekt een klein stukje over de zoom heen. Het 

band is langer dan de mouw en wordt bij de mouwnaad ca. 1cm omgevouwen, het band stuit 

met de vouwen tegen elkaar. 

Stik het band aan de binnenkant vast. Dit gaat het gemakkelijkst van binnen uit. Draai daarvoor 

de mouwen binnenste buiten en laat het naaimachinevoetje in de mouw lopen. Keer de mouw. 

Vouw het band naar binnen naar de verkeerde kant en stik de andere kant van het band vast in 

de mouw.                      

 

Het band kan ook zo aangenaaid worden, dat het aan de goede kant zichtbaar is. Speld hiervoor 

het band op de binnenkant van de mouwzoom en stik het vast. Vouw het band naar buiten om 

en stik het aan de goede kant op de andere bandkant door.                                                              

21. Zoom de jurkonderkant of werk hem af met band.  

 

Broeklegging 

Gebruik voor het naaien van rekbare stof ook een rekbare steek, bijv. een smalle zigzagsteek of 

gebruik de locker.      Gebruik voor het doorstikken ook een rekbare steek, bijv. een driegedeelde 

zigzagsteek. Gebruik bij voorkeur een ballpoint- of een stretchnaald.  

1. Werk alle patroondelen met een zigzagsteekje of de lockmachine af.  

2. Zoom de onderkant van het inzetstukje. Vouw hiervoor de zoom naar binnen en stik deze met 

een rekbare steek door.                                                 

3. Speld het inzetstuk volgens de patroontekens g.k.o.e. aan de schuine zoomkant van het voor- 

achterbeen. Aan het voorbeen steekt nu een klein hoekje uit. Stik het inzetstuk vast, vouw het 

naar beneden en vouw de naadtoeslag naar boven.                                    

4. Zoom de schuine zoomkant van het voorbeen.                                                                                                                                                   

5. Sluit de binnenbeennaad g.k.o.e.             

Let op: De schuine hoek van het voorbeen valt precies tot aan de zoomtoeslag van het 

achterbeen. De zoom van het achterbeen steekt dus uit.                                                         

6. Zoom de rechte zoomkant van het achterbeen.                                                                                                                                                 

7. Keer één been binnenste buiten. Schuif het andere been hierin zodat de kruisnaad g.k.o.e. 

liggen. Stik de kruisnaad in één keer. 

8. Vouw de bovenkant bij de vouwlijn naar binnen. Stik deze rondom vast en laat middenachter 

een stukje open.                                                                                                                                                             

9. Rijg elastiek in de tunnel. Sluit het elastiek op de juiste wijdte en sluit de tunnel met een paar 

steekjes.                                                                     

 

Klaar ! 

 

Veel plezier en succes met NADYA! 


