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Fluweel is ideaal voor een winterse maar toch feestelijke 
jurk. Dit model heeft een aansluitende snit, knoopdetail  

aan de taille en 7/8ste mouwen. De Kamille jurk is gemaakt 
in een poederroze nude kleur. De nude trend is al even  

favoriet van modeliefhebbers omdat het een neutrale maar 
toch stijlvolle kleur is, de combinatie met fluweel zorgt  

bovendien voor een warm effect. 
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•  Naaigaren

•  Stof: zie tabel

•  1 drukknoopje (Ø 0,8 cm)

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 ter hoogte 
van de aangeduide dubbele lijnen 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.

benodigdheden

* De mouwlengte is inclusief de schouderlengte.

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

afmetingen

maat (EU) 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

UK 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

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

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

HO

BO

TO

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

lengte (cm) 105,75 106,25 106,75 107 107,5 107,75 110,25 110,75 113 113,5 113,75 114,25

1/2 borstomtrek 
(gemiddeld, cm)

35 37 39 41 43 45 47 49,25 52,25 55,25 58,25 61,25

1/2 heupomtrek 
(gemiddeld, cm)

39,75 41,75 43,75 45,5 46,75 48,5 49,75 51,5 53,75 56,5 59 61,5

bovenarmomtrek (cm) 28,5 29,5 30,75 31,75 32,75 34 35 36,25 37,75 39,25 40,75 42,25

zoombreedte mouw (cm) 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23,5 24,25 25 25,75

mouwlengte* (cm) 50 50,25 50,5 50,75 51 51,5 51,75 52 52,5 52,75 53,25 53,5
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Pas het  
stofverbruik  
aan volgens  
de aanpassingen 
die je doet aan 
het patroon!

* 150 cm breed, fluweel

maat 32 - 34 36 38 - 48 50 52 54

stof* (cm) 165 175 190 245 255 265

maat 32 - 38 40 42 -46 48 -52 54

stof* (cm) 160 170 180 190 250

* 140 cm breed

https://www.fibremood.com/nl/patronen-verkorten-en-verlengen
https://www.fibremood.com/nl/patronen-verkorten-en-verlengen
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patroondelen & naadwaarden (in cm)

voorpand bovenstuk: 2x 
voorpand rok: 1x aan stofvouw 
rugpand: 1x aan stofvouw
mouw: 2x

1
2
3
4

Duid belangrijke punten op de omtrek van het patroon aan: 

• Knip kort door patroonpapier en stof op de plaatsen waar een enkel 
verticaal streepje (I) en een dubbel verticaal streepje (II) staat. 

• Knip van de delen 2 en 3 die aan de stofvouw liggen een klein hoekje 
weg (V’tje) om het midden van de delen aan te duiden.

Markeer de punten aangeduid met ( )  op de delen 1, 2 en 3 door het 
middelpunt aan te duiden met naald en draad. 

Deze jurk moet in tricot gemaakt worden. Wij gebruikten een tricot uit 
fluweel. 

stofadvies

L
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De randen van deze stof hoev-
en niet noodzakelijk afgewerkt 
te worden, want ze rafelen niet. 
Gebruik je een stof die rafelt dan 
voorzie je naad- en zoomwaarde.

1

4

2

3

0

0

0

0

Teken 1 cm rond de papieren patroondelen tenzij het anders is aan-
gegeven op de tekening.  

De zijde van de delen 2 en 3 die aan de stofvouw (  ) ligt, krijgt 
geen naadwaarde.

0
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stofplan

1. voor een standaardstof met stofbreedte 140 cm
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Fluweel is een stof met vleug. Kies in welke richting (tegen de vleug in 
of met de vleug mee) je de patroondelen legt om al dan niet een ander 
kleureffect te krijgen.

• Je legt de patroondelen tegen de vleug in, dat betekent dat je tegen 
de haartjes van de stof instrijkt, als je van boven naar beneden over 
de stof strijkt met de hand, om een interessante kleurschakering te 
verkrijgen. 

• Als je de patroondelen met de vleug mee legt, dit wil zeggen dat de 
haartjes van de stof plat liggen als je van boven naar beneden over de 
stof strijkt, krijg je een lichtere kleur.

2. voor fluweel met stofbreedte 150 cm
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1 

Rimpel de middelste delen van de taillenaad van het  
bovenstuk voorpand (1) tot ze aan de middelste taille-
naden van de rok (2) passen.1 1

2

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.

Legende met gebruikte
symbolen

    
  goede kant

    
  averechtse kant

 

LVP     linkervoorpand

RVP    rechtervoorpand 
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Speld en stik tot aan het rijgdraadje en verwijder de  

rimpeldraden. 

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

Leg het werkstuk met de goede kant naar boven.

Draai het LVP eerst over het RVP.

Draai het verder door onder het RVP met de goede kant 
van de stof naar boven.

  1
LVP

  1
RVP

  1
LVP
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Leg het terug op zijn originele plaats, nl. aan de linkerkant 
(vanuit het standpunt als je de jurk draagt).

Vouw beide delen bovenstuk naar beneden, zodat ze met 
de goede kant op de goede kant van de rok liggen. Speld 
en stik de taillenaden tot aan het knipje. 

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

2

Vouw het rugpand (3) dubbel met de goede kant van de 
stof naar binnen en stik de tailleringsneep/coupenaad.

3 33 3
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3

Speld en stik de schoudernaden.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

4

Speld de bovenkant van de mouw (4) aan de armuitsnij-
ding met de corresponderende knipjes 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 enkele knipje op de mouw  
correspondeert met de schouder. Verdeel de overtollige 
stof tussen de knipjes. 

Stik en overlock de rafelranden samen.

4

1 3

4

1 3

4

1 3

3
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5

Speld en stik de zij- en onderarmnaden van het voor- en 
rugpand op elkaar.

Werk de naad af met een overlocksteek.

6

Naai het drukknoopje aan.


