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Nurita

Nurita is een patroon van een jurk voor het hele jaar!
Het bovenste deel valt heel smal en moet aangesloten zitten, de taille is ietsje verhoogd en het rokpand
valt mooi wijd zodat het geheel een chique jurk kan worden.
Nurita kan met beleggen of met boordjes worden afgewerkt. De kleine “V” middenvoor is naar wens.
Er zijn vier verschillende mouwlengtes waaronder één met vleugeltjes.
De rok kan in vier delen of twee delen worden geknipt met daardoor veel mogelijkheden voor
stofcombinaties.
Het patroon is niet moeilijk en de jurk snel klaar! Een beetje ervaring met rekbare stoffen is wel handig.
Materiaal:
Maak Nurita van rekbare stoffen zoals tricot, viscosetricot, wintertricot, french terry of gebreide stoffen.
Maten en stofverbruik:
zie de maattabel in de Duitse beschrijving.
Knippen:
Knip alle patroondelen met naadtoeslag en zoomtoeslag uit de stof.
- voorpand
1 x aan de stofvouw
- achterpand
1 x aan de stofvouw
- mouw (lengte naar wens)
2x
- rokpand
4 x of 2 x aan de stofvouw
- beleg voorpand/achterpand 1 x aan de stofvouw
Werkwijze:
gebruik een rekbare steek van de naaimachine of de lockmachine.
Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. Neem de patroontekens over op de stof.
Versie met boordjes: sluit één schoudernaad, vouw het boordje in de lengte dubbel en stik hem uitgerekt
aan de goede kant van de hals. Sluit de tweede schoudernaad.
Versie met beleg: sluit de beide schoudernaden, ook van de beleggen. Verstevig de beleggen met een
soepele vlieseline. Leg de beleggen g.k.o.e. op voor- en achterhals, de naden vallen op elkaar. Stik het beleg
rondom op de hals vast met een rekbare steek. Knip de naadtoeslag korter en de hoeken schuin weg. Knip
de naadtoeslag in e V tot vlak voor de naad in.
Vouw het beleg naar binnen en strijk de hals mooi plat. Stik de hals aan de goede kant door in een afstand
van 1,5 tot 2 cm vanaf de rand. Stik het beleg op de schoudernaden nog een keertje extra vast.
Voor een mouwloze jurk nu de armsgaten omzomen of afwerken met een reep tricot of een smal boordje.
De jurk met mouwen: zet de mouwen in de armsgaten volgens de patroontekens.
Vleugeltjes: zoom de gebogen lange kant van het vleugeltje of versier het met een randje, bandje of kantje.
Rimpel de aanzetnaad en speld het vleugeltje met de goede kanten op elkaar in de armsgaten: begin bij het
patroontekens aan de voorkant van de mouw en eindig met het vleugeltje ongeveer op dezelfde hoogte op
het achterpand.
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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.
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Nurita

Werk het armsgat af met de locker, vouw de naad naar de schouder en stik de naad aan de goede kant
door.
Keer de jurk, leg voor- en achterpand met de g.k.o.e. en sluit mouw- en zijnaden in één keer. Zoom de lange
mouwen.
Nu het rokpand in elkaar zetten: speld en stik alle 2 of 4 rokdelen met de goede kanten op elkaar. Zoom de
rok. Leg rokpand g.k.o.e. over het bovenste deel en speld de taille op elkaar. Let op de zijnaden en zorg dat
de eventuele middenvoornaad van de rok ook netjes in het midden zit. Stik alles met de lockmachine op
elkaar. Zet de riemlusjes op de zijnaden. Ze kunnen ook in de taillenaad meegestikt worden.
In de stap-voor-stap beschrijving online (www.farbenmix.de) zijn meer mogelijkheden voor de hals te zien.
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