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De Emilia jurk is een kokette hemdjurk met opstaande, 
gestrikte kraag. Het is een halflang model met soepelvallende 

plooien in het voorpand en op de rug. Werk deze jurk uit in 
zijde voor een feesteli jk effect of in katoen voor een casual 
look voor alledag. Draag Emilia los of maak gebruik van de 

tunnel en het l int om je tail le te accentueren.
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Je kiest de maat op basis van de borstomtrek. Is je heupomtrek groter dan de bijhorende 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 door te gaan 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 115,25 115,75 116,25 116,75 117,5 118 120,5 121 124,75 125,75 126,5 127,25 128 128,75

mouwlengte* 72,5 72,75 73 73,25 73,75 74 74,25 74,5 75 75,5 75,75 76,25 76,5 77

borstomtrek** 114,75 119,5 124 128,5 133,25 137,75 142,25 147 153,75 160,5 167,25 174,25 181 187,75

tailleomtrek*** 89 91 93 97 101 104,75 106,75 110,75 117,25 123,75 130,25 136,75 143,25 149,75

heupomtrek 125 129,5 134 137,5 141,25 144,75 148,25 151,75 157,5 163,25 169 174,75 180,5 186,5

bovenarmomtrek 30,25 31,5 32,5 33,5 34,75 35,75 37 38 41,75 43,25 44,75 46,5 48 49,75

omtrek polsboord**** 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25,25 26 26,75 27,5 28,25 29

* Inclusief de schouderlengte en polsboord.
** Inclusief de rimpelwaarde.
*** Met elastiek.
**** Exclusief 2 cm onderkruis. 

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 patroon in functie  
van de gebruikte stof en dienen als referentie. 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
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stofadvies Ben je op zoek naar een leuke feestjurk maak de Emilia dan in een soepvallende stof met luxueus 
uitzicht zoals crêpe of satijn. Hou je het liever wat meer casual kies dan voor een drukke print 
(bijvoorbeeld een bloemen-, panter- of slangenprint), zo maak je het 'zedige' kraagje met strik 
wat speelser. Wil je een echt statement maken, go big, kies voor een stuggere stof (katoen) en 
laat de tunnel en het lint achterwege.

 

benodigdheden 

• Naaigaren    

• Strijkbare tussenvoering: max. 50 cm  

• Knopen (Ø 1,1 cm): 12

• Elastiek (0,5 cm breed): zie tabel (optioneel)

• Stof: zie tabel 

stofverbruik (in cm)
 collectie

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

stof met bloemenprint
stofbreedte 140 cm 255 260 265 290 310 310 315 370 380 380 390 395 400 405

glanzende stof 
stofbreedte 150 cm 230 235 235 240 240 300 305 310 320 325 325 340 360 365

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 255 260 265 290 310 310 315 370 380 380 390 395 400 405

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

elastiek (in cm) 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

lengte 51 53 55 59 63 67 69 73 79,5 86 92,5 99 105,5 112
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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.

VP voorpand

RP rugpand

RVP rechter voorpand  

LVP linker voorpand    

MV middenvoor

MR middenrug

goede kant

averechtse kant

stri jkbare tussenvoering

elastiek

1
Strijk het aangeknipte beleg van het VP (1) eerst 1 cm om 
naar de averechtse kant en dan op de plaats van de V-knip-
jes boven- en onderaan (3 cm).

1

1

3 cm

1 cm
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Vouw het aangeknipte beleg terug om naar de goede kant 
op de plaats van het V-knipje. Stik het aangeknipte beleg 
bovenaan vast. 

Knip loodrecht in de naadwaarde van de hals tot net voor 
het stiksel. 

Keer het aangeknipte beleg terug naar de averechtse kant.

Stik vast net naast de rand.

1

1

1

1



7/20#Emilia

2
Stik met een grote steeklengte en lage draadspanning  
2 evenwijdige stiksels aan de schoudernaad tot iets voorbij 
de knipjes. 

Trek voorzichtig aan de uiteinden van de draden zodat de 
stof rimpelt. 

Speld de rimpels voorlopig vast. Later, als het platstuk (3) 
wordt aangestikt, verdeel je de rimpels definitief.

3
Stik met een grote steeklengte en lage draadspanning  
2 evenwijdige stiksels bovenaan het RP (2).

Trek voorzichtig aan de uiteinden van de draden zodat de 
stof rimpelt. 

Speld de rimpels voorlopig vast.

1

1

1

2

2

2
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Leg de rechte zijde van beide delen plat stuk (3) met de 
goede kanten op elkaar. 

Schuif het RP (2) ertussen met de goede kant naar boven. 
Het plat stuk dat bovenaan ligt wordt aangeduid met een 
groen sterretje; het plat stuk dat aan de binnenkant van de 
jurk zal komen te zitten met een rood sterretje. 

Verdeel de rimpels tot telkens ongeveer 2 cm van de  
rafelrand.

Speld en stik deze 3 lagen met de V-knipjes op elkaar. 

Vouw beide delen plat stuk terug naar boven. Het RP zit 
netjes tussen de beide delen. Geef een sierstiksel vlak 
naast de rand.

Leg de schoudernaden van het VP en die van het plat stuk 
aangeduid met het groene sterretje met de goede kanten 
op elkaar. Verdeel de rimpels tussen de 2 knipjes.

2

3

3

3

2

2

3

3

3

2

3

2

3
1
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Neem nu de schoudernaad van het plat stuk aangeduid 
met het rode sterretje en draai die naar voor, met de goede
kant naar beneden op de averechtse kant van het VP. 

Leg de 3 rafelranden (plat stuk met het rode sterretje + 
plat stuk met het groene sterretje + VP) gelijk en stik de 
lagen vast. Keer nadien binnenstebuiten. De schoudernaad 
van het VP zit netjes tussen beide delen plat stuk. 

Geef een sierstiksel vlak naast de rand.

4
Speld de korte zijde van het beleg kraag (8) telkens op de 
korte zijde van de kraag (4) met de rijgdraadjes op elkaar. 
Stik vast tot precies in het rijgdraadje. Strijk de naadwaarde  
in de richting van het beleg kraag.

Knip schuin in de naadwaarde van de kraag (4) tot precies 
in het rijgdraadje. 

2

3

1

4
3

1

2

2

3
1

4
8

84

4 8
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Strijk 1 cm naadwaarde van de kraag om naar de averecht-
se kant van rijgdraadje tot rijgdraadje.

Vouw het aangeknipte striklint dubbel op de plaats van 
de V-knipjes met de goede kant van de stof naar binnen 
en leg de knipjes van MR op elkaar. Stik de aangeduide 
zijden vast. 

Dun de naadwaarde in de hoeken uit.

Vouw beide kraagdelen open, zodat ze met de goede kan-
ten naar boven liggen. Vouw de naadwaarde in de richting 
van het deel beleg kraag. Stik op het deel beleg kraag op  
2 mm van de naad door alle lagen (beleg kraag + naad-
waarde) heen. Doe dit tot zo ver je kunt. Keer de kraag-
delen binnenstebuiten. Strijk de kraagdelen nadien netjes 
op elkaar.

84

4

8

4

8

84 84
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5                          

Speld en stik de niet omgestreken onderkant van de kraag 
aan de halslijn langs de averechtse kant van de jurk met 
de corresponderende merktekens op elkaar.

Vouw de kraag met omgestreken onderkant om naar de 
goede kant van de halslijn van de jurk. De vouwlijn ligt net 
op het vorige stiksel. Speld en stik vast.

6
Werk de zijnaden van het VP, RP en de mouw (5) af met een 
overlocksteek. 

Knip de mouw in vanaf het knipje aan de onderkant tot het 
rijgdraadje.

31 1

48

3
1 1

4

1

3

2

5

5
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Strijk de bies mouwsplit (7) voor als volgt: 
• Strijk de bies eerst dubbel in de breedte over de hele 
lengte en vouw terug open
• Strijk de lange zijden nadien tot de rafelranden gelijklig-
gen met de middellijn. 
• Vouw terug open. 

Sper de mouwsplit zodanig open dat je 1 rechte lijn be-
komt. 

Schuif de (opengevouwen) bies onder de mouw met de 
goede kant naar boven. Leg de rafelranden gelijk en trek 
de mouw ter hoogte van het rijgdraadje een klein beetje 
opzij. Stik een evenwijdige aan de rafelrand op 0,5 cm. Ter 
hoogte van het rijgdraadje heb je slechts enkele draadjes 
van het weefsel vast gestikt. 

Vouw de bies om naar de goede kant van de mouw en leg 
de vouwlijn net op het vorige stiksel. 

Stik vast net naast de rand. 

7 7 9 7

5

5

75

0,5 cm

7

5

7

7

7

5

55
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Vouw de mouw dubbel in de breedte met de goede kant 
van de stof naar binnen. Stik de bovenkant van de bies 
op elkaar. Stik schuin vanaf het hoekpunt. Vouw de mouw 
terug open. 

Vouw de bies aan de voorkant van de mouw (de kant waar 
de knipjes van de plooi staan) om naar de averechtse kant 
van de mouw en stik de bies vast op 0,5 cm van de onder-
kant. 

Vorm de plooi door de knipjes in de aangegeven richting op 
elkaar te leggen. Stik de plooi vast op 0,5 cm van de rand. 

Leg de mouwkop aan de armuitsnijding met de correspon-
derende merktekens op elkaar. Het enkele knipje van de 
mouw komt overeen met het enkele van het voorpand, het 
dubbele met het dubbele van het rugpand. Het bovenste 
enkel knipje op de mouw correspondeert met het knipje op 
het plat stuk dat de eigenlijke schouder aanduidt.

Speld en stik vast.

1 
cm

0,5 cm

0,5 cm

5

1 2

3

5
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Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek. 

Speld en stik de onderarm- en de zijnaden. Strijk de naad-
waarde open. 

7
Knip de polsboord (6) 1 cm in (naadwaarde) ter hoogte van 
het knipje, aan de kant waar de knoop staat. 

Strijk aan de lange zijde naast het knipje 1 cm naadwaarde 
om naar de averechtse kant. 

Vouw de polsboord dubbel op de plaats van de V-knipjes 
met de goede kant van de stof naar binnen. Stik de aan-
geduide zijden. 

Dun de naadwaarde uit in de hoeken en keer binnenste-
buiten. 

5

6

1 cm

6

1 cm

6

6
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Schuif de polsboord in de mouw. Speld en stik de niet om-
gestreken rafelrand van de polsboord aan de onderkant 
van de mouw langs de averechtse kant. De rafelrand van 
de niet omgestreken zijde van de polsboord ligt gelijk met 
de rand van de bies aan de rugzijde van de mouw (de zijde 
zonder plooi).

Vouw de polsboord om naar de goede kant van de mouw 
en leg de vouwlijn (van de omgestreken naadwaarde) net 
op het vorige stiksel. Speld en stik vast. Vervolledig het 
stiksel rondom de polsboord.

8
Deze stap is optioneel.

Maak 2 verticale knoopsgaten op de aangeduide plaatsen 
op het VP.

Verbind de rijgdraadjes langs de averechtse kant van het 
VP en RP met een krijtlijn.  

6

5

2 mm

12

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7

•



16/20#Emilia

Strijk de lange zijden van de tunnel (9) 0,5 cm om, de korte 
zijde strijk je 1 cm om. 

Speld de tunnel langs de averechtse kant op het werkstuk.
De bovenkant van de tunnel ligt gelijk met de krijtlijn, de 
zijkanten liggen naast de vertiale knoopsgaten. Stik de 
boven- en onderkant vast op 2 mm van de rand.

9
Strijk 1 korte zijde van de linten (10) 1 cm om naar de 
averechtse kant. 

Strijk de lange zijden 0,5 cm om naar de averechtse kant.

Vouw dubbel.

Stik rondom vast op 2 mm van de rand. 

Stik de onafgewerkte korte zijde van de linten telkens aan 
de uiteinden van het elastiek. 

Vouw het lint over de naadwaarde, geef een stiksel net 
naast de rand door alle lagen (lint + naadwaarde) heen.

 

9

0,5 cm

1 cm

9
1 cm

12

2 mm

10

1 cm

0,5 cm

10

10

10
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Rijg het elastiek met de linten door de tunnel aan de ave-
rechtse kant van de jurk.

Haal de linten langs de goede kant van de jurk door de 
knoopsgaten.

10
Strijk de zoomwaarde om op de plaats van de V-knipjes.

Vouw terug open.

Leg de rafelrand tegen de gestreken vouwlijn en vouw nog 
eens door.

Stik vast net naast de rand.

1
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11
Naai de knopen aan op de aangeduide plaatsen. De boven-
ste en onderste knoop staan aangeduid op het patroon. 
Verdeel de afstand gelijkmatig voor de plaatsing van de 
andere knopen.

Maak verticale knoopsgaten overeenkomstig de plaats van 
de knopen. De knoop staat op 1/3 van de hoogte van het 
knoopsgat, startend van de bovenzijde van het knoopsgat.

Naai de knoop op de polsboorden op de aangeduide plaats. 
Maak een horizontaal knoopsgat overeenkomstig de plaats 
van de knoop aan de kant van de plooi in de helft van de 
hoogte en op 1 cm van de rand. 
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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. voorpand: 2x

2. rugpand: 1x aan stofvouw 

3. platstuk: 2x aan stofvouw

4. kraag: 1x aan stofvouw 

5. mouw: 2x

6. polsboord: 2x

7. bies mouwsplit: 2x

8. beleg kraag: 1x aan stofvouw

9. tunnel: 1x aan stofvouw (optioneel)

10. lint: 2x. (optioneel)  
Dit patroondeel teken je zelf. Teken 
een rechthoek van 3,5x80 cm (mt. 32-
38); 3,5x90 cm (mt. 40-46); 3,5x100 cm         
(mt. 48-52); 3,5x115 cm (mt. 54-58).

LET OP

De delen die 
gemarkeerd zijn 

in lichtgeel worden 
langs de averechtse 
kant bekleefd met 

een strijkbare 
tussenvoering. 
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stofplan voor een stof met stofbreedte 140 cm

32 - 44
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STOFVOUW

ZELFKANT

46 - 58
STOFVOUW

ZELFKANT

LET OP 
patroondelen 4 en 9 heb je slechts 1 keer nodig.

• Markeer de volgende punten met een rijgdraadje:

• Knip kort door patroonpapier en stof op de plaatsen waar een enkel verticaal (I) en een dubbel ver-
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.


