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De ruches zijn ook dit voorjaar nog steeds van de partij.  
Wij  maakten voor jul l ie een los sweaterjurkje met ruches  
voor grote en kleine zusjes. Voor de baby zorgden we voor  

een knoopjessluiting op de schouder zodat het makkelijker  
aan en uit te trekken is. Maak de jurkjes in al le kleuren  

van de regenboog. 

1 - 18 maanden
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maat 1m 3m 6m 9m 12m 18m

BO (cm) 45 46 47 48 49 50

Borstomtrek (BO): meet horizontaal op het breedste punt van de buste. 

afmetingen (in cm)

matentabel

benodigdheden 

• Naaigaren

• Drukknopen (Ø 9 mm): 3

• Boordstof: zie tabel

• Stof: zie tabel 

maat 1m 3m 6m 9m 12m 18m

lengte 32,5 35,5 38,5 41,5 45,5 49,5

mouwlengte* 18 20 22 24,25 26,25 28,25

1/2 borstomtrek 24,75 25,75 26,75 27,75 28,75 29,75

* Inclusief de schouderlengte, hals- en polsboord.

BO

LET OP 
Pas het stofverbruik aan volgens deze aanpassingen. 

Vergelijk de opgegeven lengtes met de opgemeten of gewenste lengtes. 
Verleng of verkort het jurkje en/of de mouwen door de patroondelen door 
te knippen ter hoogte van de aangeduide dubbele lijnen en de patroon-
delen 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.

stofverbruik (in cm) 1m 2m 6m 9m 12m 18m

boordstof rondbrei 35 cm 20 20 20 20 20 20

sweaterstof stofbreedte 140 cm 45 45 50 50 55 60

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

stofadvies Maak de Celia jurk in een French terry, sweaterstof, punta di roma,... 
De hals- en polsboorden werk je best af in (rib)boordstof. 

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

Om het kledingstuk volgens de beschreven manier te naaien, teken je de aangegeven 
naadwaarden rond de papieren patroondelen alvorens ze uit te knippen. 

Duid de 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 een hoekje uit patroonpapier en stof waar een V-symbooltje staat. 

• Knip een hoekje uit de stof van de zijde van een deel dat aan de stofvouw ligt  
 om het midden van dat deel aan te duiden. 

Duid de blangrijke punten binnen het patroon aan met naald en draad:

• Markeer de plaats van de drukknopen door het midden van (X) aan te duiden.

1. VP bovenstuk: 1x 

2. VP rok: 1x 

3. RP bovenstuk: 1x 

4. RP rok:1x

5. mouw: 2x 

6. halsboord: 1x (in boordstof)

7. polsboord: 2x (in boordfstof)

8. beleg schouder VP: 1x 

9. sluitingstuk RP: 1x
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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

goede kant

averechtse kant

boordstof

1

8 1
Speld en stik het beleg schouder VP (8) aan de linkerschou-
dernaad van het VP bovenstuk (1). 

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

Vouw het beleg schouder VP opzij samen met de onder-
liggende naadwaarde. Werk de rafelrand van het beleg 
schouder VP af met een overlocksteek. 

1c
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Stik op het beleg schouder VP op 2 mm van de naad door 
alle lagen heen (= het beleg + de naadwaarde die in de 
richting van het beleg gevouwen ligt). 

Vouw het beleg om naar de averechtse kant van het VP en 
speld het vast.  

Vouw het sluitingstuk RP (9) dubbel op de plaats van het 
V-knipje met de goede kant naar buiten. 

Speld en stik de rafelranden van het sluitingstuk RP aan 
de linkerschoudernaad van het RP bovenstuk (3).

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek. 

Speld en stik de andere schoudernaad. 

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.
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2
Vouw de halsboord (6) dubbel in de hoogte met de goede 
kant naar binnen en stik de korte zijden.           

Vouw de halsboord binnenstebuiten. 

Speld en stik de 2 rafelranden aan de goede kant van de 
halslijn. De knipjes liggen gelijk met het V-knipje van het 
VP bovenstuk en het V-knipje van het RP bovenstuk, de 
andere knipjes liggen gelijk met de schoudernaden. De 
omtrek van de halsboord is kleiner dan die van de halslijn. 
Je ‘stretcht’ de halsboord aan de halslijn. 

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek. 

  
                                              

3
Speld en stik de bovenkant van de mouw (5) (= de mouw-
kop) aan de armuitsnijding met de corresponderende 
knipjes op elkaar. Het enkele knipje duidt het VP aan, het 
dubbele het RP. Het bovenste enkele knipje komt overeen 
met de schoudernaad. 

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

                                              

4
Speld en stik de onderarm- en zijnaden. Strijk de naad-
waarde in de richting van het VP.

3

1

9

6

1 3

5

6



8/11#Celia baby

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

                                              

5
Stik de korte zijde van de polsboorden (7) en strijk het 
naadje open.

Strijk de polsboord dubbel in de hoogte met de goede kant 
naar buiten.

Speld en stik beide rafelranden van de polsboord aan de 
onderkant van de mouw. Zorg ervoor dat de naden en knip-
jes overeenkomen. De omtrek van de polsboord is kleiner 
dan die van de mouwzoom. Je stretcht dus de polsboord 
aan de mouwzoom.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

                                              

6
Speld en stik de zijnaden van de rok VP (2) en rok RP (4). 

7

5

7

5 

2



9/11#Celia baby

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek. 

Werk de zoon af met de overlocksteek.

Strijk de zoom om op het V-knipje en stik vast naast de 
rand. 

                                                     
Stik met een grote steeklengte 2 evenwijdige stiksels 
langs de bovenkant van de rok. 

Trek voorzichtig aan de uiteinden van de draden zodat de 
stof rimpelt. 
Verdeel de rimpels tot de overeenkomstige knipjes van 
het rokje samen vallen met de knipjes van het bovenstuk. 

Stik de rimpels vast tussen de 2 rimpeldraden en verwijder  
de draden daarna.

4

3

5 

2



10/11#Celia baby

Speld en stik het rokje aan het bovenstuk met de overeen-
komstige knipjes en zijnaden op elkaar. 

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek. 

                                              

7
Naai de drukknopen op de voorziene plaatsen.
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stofplan voor 1 - 18 m

voor een stof met stofbreedte 140 cm
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voor een boordstof met stofbreedte 35 cm  
(= rondbrei) 

 Patroondeel 6 heb je slechts 1x nodig.
 LET OP


