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Winterjurk met broekleggging NADYA 

Design: Collie-Collie.com  

Beschrijving jurk 

 

Knip alle patroondelen met 
naadtoeslag uit de stof. 

 

Van het voor- en achterpand, de 

schoudernaden spelden, naaien en 
daarna de naad openstrijken.  

Den Schlitz in der hinteren Mitte mit 
Kreide oder Faden am Rückenteil und 

am Rückenteilbeleg markieren.  

Am Rückenteilbeleg das Ende des 
Schlitzes mit einem kleinen Stück 

aufbügelbarer Vlieseline versehen. 

 

Van het halsbeleg voor en halsbeleg 

achter, de schoudernaden spelden, 
naaien en daarna de naad 

openstrijken. 
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Het patroon van het taillebeleg, aan 
de verkeerde kant van de stof, op 

het voor- en achterpand overnemen 
met een potlood. Daarna met een 

enkele rijgdraad herhalen, zodat het 

ook aan de goede kant van de stof te 
zien is.  

 

Het splitje sluit met een knoopje en 
een lusje, dat gemaakt is van 

satijnband (kan ook van dezelfde 
stof) van circa. 7 cm lang, net hoe 

groot het knoopje is.  

   

Het satijnband stik je in de lengte 
dubbel net als biaisband.  

   

Maak er een vouw in, zodat je een 
soort puntje krijgt.  

   

Zet dat met een paar steekjes met 
de hand onzichtbaar vast.  

 

De schoudernaden van het halsbeleg 
voor en halsbeleg achter op de 

schoudernaden van het voor- en 
achternaad spelden en stikken. 

http://www.farbenmix.de/nl/schraegband-herstellen.html
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Middenachter, waar het splitje komt, 

wordt 2 cm breed extra heen en 
weer gestikt, zodat als het splitje 

wordt geknipt het stiksel niet los 
laat.. 

  

Middenachter een heel klein knipje in 
beide lagen knippen (net een 2 mm 

over dat extra heen en weer gestikte 
stiksel).  

   

Einde split achterpand en einde split 
halsbeleg achter met een speldje op 

elkaar spelden. Speldje net 2 mm 
lager doen, dit i.v.m. het inknippen, 

zie volgende punt.  

   

Daarna alléén de bovenste laag, het 

halsbeleg achter, knippen tot het 
streepje waar het splitje eindigt.  

   

Het splitje in het achterpand wordt 
nog NIET geknipt!!   
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Een 2 mm langs het splitje stikken 

tot aan het einde van het splitje, 
daarna schuin naar middenachter toe 

stikken.  

  

...   

Naald in je werk laten staan, het 

pand keren, en weer schuin tot einde 

van het splitje stikken en weer 2 mm 
langs het splitje verder stikken tot 

aan het stiksel van het halsbeleg.  
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Het linker stiksel, langs het splitje, 

bovenaan een stukje lostornen, zo 
breed als het lusje voor het knoopje. 

 

Schuif het lusje in de opening en zet 

het vast met een speldje.  

   

Wel controleren dat het knoopje er 
nog doorheen kan.  

 Dan héél goed vast stikken!!  

 

Middenachter van het achterpand de 
stof doornippen. 
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... tot bijna in het puntje aan toe 

 

De naadtoeslag van de hals wordt tot 
een halve centimeter afgeknipt.   

De hoekjes van het splitje/hals 
worden ook afgeknipt zodat bij het 
keren er een mooi hoekje ontstaat.  

 

In de scherpe bochten van de 

halsrand aan het voorpand hoekjes 
uitknippen, zodat bij het keren van 

de stof de stof niet gaat trekken. 
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Het beleg naar binnen klappen.  

   

Vastspelden langs de hals en split.  

   

Begin bij het splitje om de stof door 

te stikken.  

 

Stik smal langs de hals en het splitje.  

Bepaal de plaats van het knoopje en 

zet dit stevig vast.  
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Mouwen in het armsgat spelden.  

   

Daarna stikken.  

   

In de naadtoeslag hoekjes 

uitknippen.  

  

De naadtoeslag naar het voor- en 

achterpand strijken.  
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De mouwen en zijnaden spelden. Er 
zitten 2 openingen per naad in het 

gedeelte waar het beleg komt. Daar 
worden de linten doorheen gehaald.  

Zorg er voor dat de lijnen van de 
tunnels van het voor- en het 

achterpand doorlopen.  
   

Waar kruisjes staan, dat zijn de 
tunnels.  

  

De naad stikken. 
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De naad open strijken..  

 

De openingen van de tunnels. 

 

De zijnaden van het beleg spelden, 

stikken en openstrijken.  
   

Zorg er ook bij het beleg voor dat de 
lijnen van de tunnels van het voor- 
en achterpand doorlopen.  
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De boven- en onderkant van het 

beleg de naadtoeslag afknippen tot 
circa 6mm overblijft. 

 

De bovenkant van het beleg de 

naadtoeslag naar binnen vouwen en 
met een speldje vastzetten. .  

 

Binnenkant stof op elkaar (controleer 

wel even of het voorbeleg op het 
voorpand van het jurkje zit.  

 Spelden precies langs de rijgdraad 

die op het voor- en achterpand zijn 
aangebracht. 
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De zijnaden van het voor- en 
achterbeleg precies op de zijnaden 

van het voor- en achterpand van de 
jurk leggen en spelden. 

 

Alle stiksels voor het beleg en de 
tunnels worden aan de binnenkant 

van de jurk gestikt.  

Net langs het zoompje van het beleg 
stikken. 
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De naadtoeslag van de onderkant 

van het beleg naar binnen vouwen 

en spelden precies langs de rijgdraad 
die op het voor- en achterpand zijn 

aangebracht. 

 

Daarna  stikken.  

Nu zijn er twee brede tunnels 
ontstaan, waar de linten via de 

zijnaad-opening doorheen getrokken 

kan worden om op maat te worden 
gestrikt.  
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De linten door de tunnels trekken.  

   

De uiteinden afwerken, zodat het 
niet kan rafelen.  

 De linten aantrekken om de jurk op 

maat te strikken. 

 

Als de jurk door grotere meisjes zelf 
aan en uitgetrokken moet worden, 

kan in het midden van het strikband 
een stuk elastiek ingenaaid worden.  

 

Daarvoor het band in het midden 

doorknippen en  ca. 10 cm lang 
elastiek ertussen naaien. 
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De mouw binnenstebuiten halen.  

Begin het satijn vast te spelden op 
de naad aan de goede kant van de 

stof.  

  

Er hoeft niet verder gespeld te 

worden.  

 Het satijnband langs de locksteek 

leggen en dan stikken tot…  

  

…..1cm voor de naad.  

 Zorg voor een overlapping van 1 

cm..... 
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…. dusdanig dat wanneer het 
satijnband naar binnen wordt 

geklapt, de naad van het band gelijk 
loopt met de naad van de mouw.  

 Dan de andere kant van het 
satijnband vaststikken. 

 

 Het band kan ook zo worden 
aangezet, dat het aan de goede kant 

te zien is. Stik het aan de binnenkant 
vast, vouw het naar buiten om en 

stik het nog een keer aan de goede 
kant door.      

Werk de onderkant van de jurk ook 

met band af of maak er een normaal 
zoompje in.  

 

Hier zijn beide zomen te zien.  

KLAAR !  
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Winterjurk met broeklegging NADYA 

Design: Collie-Collie.com  

beschrijving broeklegging 

 

 

   

Knip de benen en het inzetstukje 
voorpijp met naadtoeslag uit de stof.  

Stik tricot met een rekbare steek. 
Gebruik daarvoor de lockmachine of 

een smalle zigzagsteek in normale 
steeklengte op de naaimachine. 

Gebruik voor het doorstikken ook 
een rekbare steek zoals bij. de 

driegedeelde zigzagsteek.  

 

De boven- en onderkant van het 

inzetje van het voorpand locken.  
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De zoom van het inzetje omklappen, 

vastspelden en afwerken met een 
sierstiksel.  

 

 Het inzetje aan de onderkant van 

het voorpand spelden en stikken.  

   

Een hoekje van het inzetje steekt 
een stukje uit aan de zijkant, maar 
dat is juist goed…..  

   

   

 

…… zodat als het inzetstukje 
vastgestikt is de zijkant netjes 

doorloopt.   
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De gehele onderrand voorpand broek 
en bovenkant inzetje spelden..  

 

Stikken met een sierstiksel.  

 

Binnenbeennaad stikken/locken.  
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Het inzetstukje moet korter zijn dan 
de zoom van het achterpand.  

 

Nadat de binnenbeennaad is 

gestikt/gelockt de 
binnenbeennaadtoeslag naar 

achteren vastzetten met een speldje.  

   
De zoom van het achterpand 

spelden.  

   

 

En stikken met een stierstiksel.  

   

Het handigst om de zoom te stikken 
is om de broekspijp binnenstebuiten 

te keren en dan te stikken.  

   

Op deze manier kan er nooit iets 

dubbelgestikt worden, zodat je het 
weer uit moet halen..  
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De broekspijpen worden nu in elkaar 

geschoven met de goede kanten op 
elkaar.  

   

De middenvoor en 
middenachternaad spelden en dan 

stikken/locken.  

 

Maak een tunnel voor het elastiek 
door 2cm stof om te klappen en vast 

te zetten met spelden.  

 

Zet de tunnel vast met een stiksel. 

Dit kan een enkel stiksel zijn of een 
sierstiksel.  

   

Houd een stukje open om het 
elastiek er door heen te kunnen 

trekken.  
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Haal het elastiek door de tunnel. Stik 

de uiteinden aan elkaar vast. En stik 
de opening dicht.  

Klaar !  
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