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Romantische jurk met ronde halssluiting en ruches.  
Voorzien van elastiek in de taillenaad, 7/8 ste 

mouwen  met elastiek in de mouwzoom. 

32 - 54

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

lengte (cm) 105,25 105,75 106,25 107 107,5 108 110,5 111 114 114,75 115,5 116,25

1/2 borstomtrek 
(gemiddeld, cm)

43,5 45,5 47,5 49,5 51,5 53,5 55,5 57,5 60,5 63,5 66,5 69,5

1/2 heupomtrek 
(gemiddeld, cm)

47,75 49,75 51,75 53,75 55,75 57,75 59,75 61,75 64,75 67,75 70,75 73,75

bovenarmomtrek (cm) 31 32 33,5 34,5 35,5 37 38 39,5 42,5 44 45,5 47,5

mouwlengte* (cm) 60,75 61,25 62 62,5 63,25 63,75 64,5 65 67,25 68 68,75 69,5

• Naaigaren

• Elastiek: zie tabel

• Haakje en oog

• Stof: zie tabel

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

L
ET

   OP

Pas het  
stofverbruik  
aan volgens  
de aanpassingen 
die je doet aan 
het patroon!

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

stof* (cm) 225 235 265 275 350 360

* 140 cm breed

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

elastiek* mouwen (cm) 2x24 2x24,5 2x25 2x25,5 2x26 2x26,5 2x27 2x27,5 2x28 2x28,5 2x29 2x29

elastiek* taille (cm) 65 67 68,5 72,5 76,5 80 82 86 92 98,5 105 111,5

elastiek* totaal (cm) 113 116 118,5 123,5 128,5 133 136 141 148 155,5 163 169,5

* 0,5 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 midden: 1x aan stofvouw
voorpand bovenstuk zij: 2x 
voorpand rok: 1x aan stofvouw
rugpand bovenstuk: 1x aan stofvouw
rugpand rok: 1x aan stofvouw
mouw: 2x
ruches: 2x
biaislint halssplit: 1x (in schuindraad)
biaislint hals: 1x aan stofvouw (in schuindraad)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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 zijde die aan de stofvouw ligt van de delen 1, 3, 4, 5 en 9 
een klein hoekje weg (V’tje) om het midden van de delen aan te duiden.

• Knip een hoekje uit de stof van de delen 3 en 5 waar de zoomwaarde 
begint en op de plaats waar een V-symbooltje staat op deel 6.

Markeer het punt aangeduid met een ( ) op deel 4 door het middel-
punt aan te duiden met naald en draad.

De Rosie jurk maak je in een soepelvallend, zwierig stofje, zoals een vis-
cose, crêpe, chiffon,…

Een fijn wollen stofje kan ook. Vermijd stijve stoffen, want de ruches zullen 
niet mooi doorvallen.

stofadvies

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

De zijde van de delen 1, 3, 4, 5 en 9 die aan de stofvouw (  ) ligt, 
krijgt geen naadwaarde.
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stofplan

1. voor een standaardstof met stofbreedte 140 cm

32-36 STOFVOUW

4 5

6

7

8 9
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STOFVOUW

ZELFKANT

ZELFKANT

STOFVOUW

ZELFKANT

STOFVOUW

ZELFKANT

Vouw de zelfkanten van de stof naar het midden toe, 
zodat er 2 stofvouwen ontstaan. Knip de delen 1, 3, 4 
en 5 aan de stofvouw. 

 

Vouw de resterende 
stof nadien opnieuw 
door een tip van de 
stof overhoeks te 
vouwen. Leg het deel  
9 tegen de stofvouw 
en knip het uit. 

Leg de zelfkanten terug op el-
kaar en vouw de stof dubbel om 
de delen 6, 7 en 8  te knippen. 

Vouw de reste-
rende stof nadien 
o p n i e u w  d o o r 
een tip van de 
stof overhoeks te 
vouwen. Leg het 
deel 9 tegen de 
stofvouw en knip 
het uit. 38-46
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STOFVOUW

STOFVOUW

ZELFKANT

ZELFKANT

STOFVOUW

ZELFKANT

STOFVOUW

ZELFKANT

Vouw de zelfkanten van de stof naar het midden 
toe, zodat er 2 stofvouwen ontstaan. Knip de de-
len 1, 3, 4 en 5 aan de stofvouw. 

Leg de zelfkanten terug op elkaar en 
vouw de stof dubbel om de delen 2, 6 
en 7 te knippen. 
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       goede kant

       averechtse kant

                        
      elastiek 

 

   VP     voorpand

   RP     rugpand 

  MV     middenvoor

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

48-54
1

4 3 5
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STOFVOUW

ZELFKANT

STOFVOUW

ZELFKANT

Vouw de stof dubbel en knip de delen 1, 3, 4 en 5 aan de stofvouw. De overige delen 
liggen niet aan de stofvouw.

 

Vouw de resterende 
stof nadien opnieuw 
door een tip van de 
stof overhoeks te 
vouwen. Leg het 
deel 9 tegen de stof-
vouw en knip het uit. 
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1 

Werk de zijkant van de ruches (7) af als volgt: Stik op  
0,5 cm van de rafeltrand zonder merktekens.

Strijk de rand nadien om op de plaats van het stiksel en 
stik de omgestreken naadwaarde deze keer vast op 
2 mm van de rand. 

Knip de overtollige naad weg met een fijn schaartje. 

Vouw de rand nog een laatste keer om naar de  
averechtse kant en stik vast. 

Strijk netjes langs de averechtse kant.

7
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Werk de bovenkant van de ruches af op dezelfde manier.

Stik met een grote steeklengte 2 evenwijdige stiksels 
langs de rand met de merktekens.

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

Verdeel de rimpels tot de knipjes gelijk liggen met de 
knipjes van het VP bovenstuk zij (2). De onderkant van 
de ruches ligt gelijk met het onderste knipje van het deel 
VP bovenstuk zij. De andere 2 knipjes moeten correspon-
deren. De bovenkant van de ruches ligt 1,5 cm onder de 
rafelrand van de schouder.

Speld de ruches met de goede kant naar boven op het deel 
VP bovenstuk zij (2) dat ook met de goede kant naar boven 
ligt. Stik vast op 0,5 cm van de rand. 

Verwijder de rimpeldraden.

0,5 cm

2        
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Speld en stik de delen VP bovenstuk zij telkens aan het 
deel VP bovenstuk midden (1) met de corresponderende 
knipjes op elkaar.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

Strijk de naadwaarde in de richting van MV.

Werk de schouder- en zijnaden af met een overlocksteek. 

1        

1

1        

1
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2

Strijk het biaislint voor de afwerking van de split (8) dub-
bel in de breedte met de goede kant naar buiten.

Knip op de MR-lijn tot aan het rijgdraadje. Trek de split 
helemaal open zodat de opening een rechte lijn vormt.

Leg het biaislint met de goede kant naar boven over de 
splitopening van het rugpand bovenstuk (3) die ook met 
de goede kant naar boven ligt.

Speld en stik het biaislint vast op 0,5 cm.

Vouw het biaislint naar boven, samen met de onderlig-
gende naadwaarde en stik op het biaislint op 2 mm van 
de naad door alle lagen heen (= biaislint + naadwaarde 
van 0,5 cm). 

Vouw het biaislint helemaal om naar de averechtse kant 
en stik het vast vlak naast de vouw.

8
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Werk de schouder- en zijnaden af met een overlocksteek.

3

Speld en stik de schoudernaden. Strijk de naadwaarde 
open.

4

Strijk de uiteinden van het biaislint hals (9) 1 cm om naar 
de averechtse kant van de stof. 

Strijk het biaislint dubbel met goede kant naar buiten.

Speld het biaislint aan de hals. Leg de uiteinden van het 
biaislint gelijk met de splitopening en zorg ervoor dat de 
merktekens overeenkomen.

Stik vast op 0,5 cm.

9
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Vouw het biaislint opzij samen met de onderliggende 
naadwaarde  en stik op het biaislint net naast de naad 
door alle lagen heen (= biaislint + onderliggende naad-
waarde van 0,5 cm).

Vouw het biaislint nu helemaal om naar de averechtse 
kant van de halslijn en stik vast net naast de vouwlijn van 
het biaislint. 

5

Speld en stik de zijnaden van het voor- en rugpand boven-
stuk. Strijk de naadwaarde telkens open. 

6

Werk de zijnaden van de mouw (6) af met een overlock-
steek.

6
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Speld en stik de zijnaden van de mouw. Strijk de naad-
waarde open. 

Strijk de zoom 2 cm om, op de plaats van de V-knipjes.

Vouw de zoomwaarde terug naar beneden.

Leg de rafelrand tegen de gestreken vouwlijn en vouw 
door.

Stik vast en laat een opening om later het elastiek te kun-
nen doorrijgen.

Rijg het elastiek door de opening.

Leg de uiteinden 3 cm over elkaar en stik ze op elkaar 
vast.

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

2 cm

6        

1 cm

1 cm

3 cm
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Speld en stik de bovenkant van de mouw (= mouwkop) 
aan de armuitsnijding met de corresponderende knipjes 
op elkaar. 

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

7

Werk de zijnaden van de rok VP en RP af met een over-
locksteek.

Speld en stik de zijnaden. Strijk de zijnaden telkens open.

2

6

4 2

1

3        5        

3        

3        5        
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Strijk de zoom 2 cm om, op de plaats van de V-knipjes .

Vouw de zoomwaarde terug naar beneden. 

Leg de rafelrand tegen de gestreken vouwlijn en vouw 
door. 

Stik vast.

Schuif het bovenstuk in de rok met de goede kanten tegen 
elkaar, zodat de taillenaden op elkaar komen te liggen.

Speld en stik de bovenkant van het rokgedeelte aan 
de onderkant van het bovenstuk met de knipjes en de  
zijnaden op elkaar.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

Leg de uiteinden van het elastiek 3 cm over elkaar en stik 
vast. Verdeel het elastiek in 4 gelijke delen, steek speldjes 
op die plaatsen.
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Speld het elastiek aan de naadwaarde met de speldjes 
van de verdeling op MV, MR en zijnaden. Rek het elastiek 
uit en stik vast.

7

Naai het haakje en oogje aan.


