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Op zoek naar dat ene feesteli jk jurkje met de juiste flair?  
Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn. :-) Ontdek de Carole jurk! 

De pofmouwen geven een eigentijdse look aan deze klassiekere 
wikkeljurk. De soepelvallende rok is achteraan wat langer dan 
vooraan. Wij kozen een een aaibare fluwelen stof en maakten 

zo een winterproof feesteli jke versie. 
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Je kiest de maat op basis van de borstomtrek. Is je heupomtrek groter dan de vermelde heupom-
trek uit de matentabel, kijk dan in de onderstaande tabel met afmetingen bij heupomtrek om te 
verifiëren of er nog voldoende ruimte is ter hoogte van de heupen of dat je de heupomtrek moet 
aanpassen. Dit kan je makkelijk doen door bij het overtekenen van het patroon over te schakelen 
van de lijn van de ene maat naar de lijn van een andere maat.

afmetingen (in cm)

maat 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

lengte 119 119,5 120 120,75 121,25 121,75 122,25 122,75 124,75 125,5 126,25 127 127,75 128,75

mouwlengte* 54,25 54,75 55 55,25 55,75 56 56,25 56,75 57,25 57,75 58,25 58,75 59,25 59,5

borstomtrek 86,75 90,75 94,75 98,75 102,75 106,75 110,75 114,75 121 127 133 139 145 151

tailleomtrek 81,25 83,25 85,25 89,25 93,25 97,25 99,25 103,25 109,75 116,25 122,75 129,25 135,75 142,25

heupomtrek 91,75 95,75 99,75 102,75 105,75 108,75 111,75 114,75 119,75 124,75 129,75 134,75 139,75 144,75

omtrek mouwzoom** 51,25 52,5 53,5 54,5 55,5 56,75 57,75 58,75 61,75 63,5 65 67,5 69,75 71,75

* Inclusief de schouderlengte.
** Zonder elastiek.
 

LET OP 
Pas het stofverbruik aan volgens deze aanpassingen. 

Vergelijk de opgegeven lengtes met de opgemeten of gewenste lengtes. Verleng of verkort 
de jurk en/of de mouwen door de patroondelen door te knippen op de plaats(en) die staan 
aangegegeven op de tekening met een dubbele lijn en de patroondelen x-aantal cm uit 
elkaar te schuiven of over elkaar te leggen als nodig. Zorg dat de MV-, MR-lijn en zijnaden 
telkens mooi rechtdoor lopen.

De afmetingen in deze tabel zijn de afmetingen van het pa-
troon in functie van de gebruikte stof en dienen als refe-
rentie. Voor het draagcomfort en om een bepaalde snit te 
bekomen (aansluitend, los of oversized) is er extra ruimte 
(bovenop de zuivere lichaamsmaten) in de breedtematen in-
begrepen. Afhankelijk van de gewenste snit kan er gekozen 
worden om eventueel een maat kleiner of groter te maken 
dan de geselecteerde maat volgens de lichaamsmaten. 

maat 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

US 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

BO (cm) 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140

TO (cm) 66 68 70 74 78 82 84 88 94,5 101 107,5 114 120,5 127

HO (cm) 86 90 94 97 100 103 106 109 115 120 125 130 135 140

Borstomtrek (BO): meet horizontaal op het breedste punt van de buste.    
Tailleomtrek (TO): meet horizontaal op het smalste punt van het lichaam. 
Heupomtrek (HO): meet horizontaal op het breedste punt van het onderlichaam.

matentabel

HO

TO

BO

https://www.fibremood.com/nl/patronen-verkorten-en-verlengen
https://www.fibremood.com/nl/patronen-verkorten-en-verlengen
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stofadvies Een soepelvallende jurk maak je in fluweeltricot of  viscosetricot. Hou je echter meer van volume 
kies dan een die wat stugger valt zoals bijvoorbeeld katoen of een brokaatachtige stof.  

benodigdheden 

• Naaigaren 

• Strijkbare tussenvoering: max. 55 cm

• Elastiek: zie tabel 

• Stof: zie tabel 

stofverbruik (in cm)
 collectie

32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

fluweeltricot taupe
stofbreedte 145 cm 315 325 330 335 340 350 355 360 375 380 385 395 485 505

fluweeltricot blauw 
stofbreedte 155 cm 295 305 320 325 335 340 345 350 365 375 385 390 395 405

Ontdek hier of op www.fibremood.com/nl/stoffen alle informatie over de Fibre Mood stoffencollectie en de bijhorende 
stofplannen. 

stofverbruik (in cm) 
standaard

32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

stofbreedte 140 cm 325 330 335 340 345 350 355 365 380 385 390 475 485 495

Het bijhorende stofplan vind je op de laatste pagina van deze werkbeschrijving.

elastiek 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

0,5 cm breed 2x 29 2x 29,5 2x 30 2x 30,5 2x 31 2x 32 2x 32,5 2x 33 2x 34 2x 35,5 2x 36,5 2x 37,5 2x3 8,5 2x 39,5 

https://www.fibremood.com/nl/stoffen-wintercollectie-2019
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werkbeschrijving

De afwerkingsmethode om het kledingstuk te naaien is 
afgestemd op de gebruikte stofsoort. De delen worden telkens 
aan elkaar gestikt met de goede kanten van de stof op elkaar, 

tenzij  anders vermeld.

1
Speld het VP bovenstuk (1) en VP middenstuk (2) aan elkaar 
met de V-knipjes die MV aanduiden op elkaar. Stik vast tot 
aan de V-knip van het aangeknipt beleg. Er blijft nog 1 cm 
naadwaarde van het VP bovenstuk.

VP voorpand

RP rugpand

RVP rechter voorpand  

LVP linker voorpand    

MV middenvoor

MR middenrug

goede kant

averechtse kant

stri jkbare tussenvoering

elastiek
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Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek. 

Speld en stik het RP bovenstuk (3) en RP middenstuk (4) 
aan elkaar met de V-knipjes op elkaar.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek. 

2
Speld en stik de schoudernaden. 

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek. 
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3
Stik met een grote steeklengte en lage draadspanning  
2 evenwijdige stiksels aan de bovenkant van de mouw (6) 
telkens tot iets voorbij de knipjes. 

Trek voorzichtig aan de uiteinden van de draden zodat de 
stof rimpelt. Speld de rimpels voorlopig vast. 

Speld en stik de bovenkant van de mouw (= de mouwkop) 
aan de armuitsnijding met de corresponderende knipjes 
op elkaar. Het enkele knipje duidt het VP aan, het dubbe-
le het RP. Het bovenste enkele knipje komt overeen met 
de schoudernaad. Verdeel de ‘overtollige’ stof tussen de 
knipjes gelijkmatig.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.
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4
Speld en stik de zij- en onderarmnaden. Let op: Laat een 
opening in de rechterzijnaad vanaf het enkele knipje tot 
de naad. 

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek. Aan 
de rechterzijnaad overlock je de rafelranden tot aan de 
opening en herbegin je opnieuw onder de deelnaad.

5
Werk de zoom van de mouw af met een overlocksteek.

Strijk de zoomwaarde om op de plaats van de V-knipjes.

Stik vast op de plaats van de overlocksteek, laat een kleine 
opening om het elastiek te kunnen doorrijgen.
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Rijg het elastiek door de opening.

Leg de uiteinden van het elastiek 3 cm over elkaar, stik ze 
vast in kruisvorm. 

Trek het elastiek helemaal in de tunnel en stik de opening 
dicht.

6
Speld en stik de rok (5) aan het bovenstuk met de corres-
ponderende knipjes op elkaar.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

3 cm
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7
Speld en stik de schoudernaden van het halsbeleg VP (7) 
en het halsbeleg RP (8). 

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek en 
strijk de naadwaarde in de richting van het RP. 

8
Strijk telkens één korte zijde van het striklint LVP (9) en 
striklint RVP (1) 1 cm om naar de averechtse kant. Strijk 
dan de lange zijden 0,5 cm om. Vouw dubbel en stik rondom 
vast op 2 mm van de rand.

7

8

8

7

8

7

1 cm

0,5 cm

2 mm

9/10
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0,5 cm

0,5 cm

10

9

Speld de striklinten met de rafelranden op het VP, stik vast 
op 0,5 cm van de rand.

9
Speld en stik de onderkant van het halsbeleg aan het aan-
geknipt beleg van het VP middenstuk tot aan het V-knipje 
met de corresponderende knipjes op elkaar. 

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

1 cm
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Vouw het aangeknipt beleg van het VP middenstuk + rok 
om op de plaats van het V-knipje met de goede kant naar 
binnen. Speld en stik het halsbeleg aan het VP bovenstuk. 

Vouw de naadwaarde in de richting van het beleg. Stik op 
het beleg op 2 mm van de naad door alle lagen (beleg + 
naadwaarde) heen.

Werk de aangeduide rafelranden af met een overlocksteek.
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Wil je een mooiere ronding aan de halslijn krijgen dan kan 
je driehoekjes uit de naadwaarde van de
halslijn knippen.

Vouw het beleg naar de averechtse kant van het werkstuk.

Naai ter hoogte van de naden het beleg met enkel steken 
vast. 
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patroondelen & naadwaarden (in cm)

Om het kledingstuk volgens de beschreven manier in elkaar te naaien, teken je de aan-
gegeven naadwaarden rond de papieren patroondelen alvorens ze uit te knippen. 

1. VP bovenstuk: 2x 

2. VP middenstuk: 2x

3. RP bovenstuk: 1x aan stofvouw

4. RP middenstuk: 1x aan stofvouw

5. rok: 1x aan stofvouw

6. mouw: 2x

7. beleg VP: 2x

8. beleg RP: 1x aan stofvouw 

9. striklint RVP: 1x. Dit patroondeel 
teken je zelf. Teken een recht-
hoek van 85x4 cm (mt. 32-44),  
100x4 cm (mt. 46-58).

10. striklint LVP: 1x. Dit patroondeel 
teken je zelf. Teken een rechthoek 
van 110x4 cm (mt. 32-44), 125x4 
cm (mt. 46-58).
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LET OP

De delen die 
gemarkeerd zijn 

in lichtgeel worden 
langs de averechtse 
kant bekleefd met 

een strijkbare 
tussenvoering. 

LET OP

De randen van deze stof hoeven niet 
noodzakelijk afgewerkt te worden, 
want zerafelen niet. Gebruik je een 
stof die wel rafelt dan voorzie je 
zoomwaarde aan patroondeel 5.
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stofplan voor een stof met stofbreedte 140 cm

32 - 52
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LET OP patroondelen 9 en 10  heb slechts 1 keer nodig.
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• Markeer de volgende punten met een rijgdraadje:
• Knip kort door patroonpapier en stof op de plaatsen waar een enkel verticaal (I) en een dubbel ve-

ticaal (II) streepje staat.

• Knip een hoekje uit de stof waar een V-symbooltje staat of op de plaats van de afgewerkte zoomlijn.

• Knip van de delen die aan de stofvouw ( ) liggen een klein hoekje weg (V’tje) om het midden van 
de delen aan te duiden.

LET OP patroondelen 9 en 10  heb slechts 1 keer nodig.

54 - 58
STOFVOUW

ZELFKANT
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