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knippen :  

Knip alle patroondelen met 
naadtoeslag uit de stof. 

 

De zak en de capuchon kunnen ook 
van dubbele stof gemaakt worden. 
Knip de patroondelen dan ook dubbel. 
De mouwzoom, de capuchon- 
voorrand en de zakingangen kunnen 
ook met boordstof afgewerkt worden. 
Let in dat geval bij het overtrekken op 
de lijntjes op het patroonblad.  

Als de jurk zonder de deelnaden in het 
midden gemaakt moet worden, plak 
dan de patroondelen voor het knippen 
van de stof aan elkaar.             

De jurk moet met een licht rekbare 
steek, bv een lange smalle zigzag-
steek, gestikt worden. Gebruik voor 
het doorstikken ook een rekbare 
steek, bv een driedelige zigzagsteek. 
Strijk eventueel na het stikken de 
naden plat met stoom.        
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Dubbele zak: speld de zakken g.k.o.e. 
en stik de zakingangen.                  

Dubbele capuchon: stik eerst twee 
lossen mutsen, stik de boven- en  
achterkant g.k.o.e.                   

Schuif de capuchons met de goede 
kanten in elkaar en stik de voorkanten 
vast. Keer de capuchon en stik de 
voorrand door. 

 

Keer de zak en stik de zakingangen 
door. Speld de zak op het midden-
voorpand, netjes in het midden. Stik 
de naadtoeslagen op elkaar vast. 

 

Stik bij de voor- en achterdelen de 
bovenpanden aan de middelste 
panden. Stik daarna de onderpanden 
aan de middenpanden. 

Verstevig de zakingangen met 
trensjes.            

 

Stik de schoudernaden g.k.o.e.                            
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Speld middenachter van de capuchon 
op middenachter van de hals. Zet hem 
met een paar steekjes vast. Speld de 
voorranden van de capuchon op 
middenvoor van de hals. Zet de 
hoeken met een paar steekjes op hals 
vast.                                                

Stik nu de capuchon rondom vast in 
de hals.       

 

Zet de mouwen in de armsgaten.    

 

Sluit de mouw- en zijnaden in één 
keer. Zet eventueel een boordje aan 
de mouw.   
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Zoom de jurk.  

KLAAR  ! 

 

 


