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Violet is  een losse jurk met V-hals, korte mouwen  
en een lengte tot net over de knie. Benadruk je tail le  

met het strikl int.

32-58
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afmetingen (in cm)

matentabel

benodigdheden 
• Naaigaren

• Strijkbare tussenvoering: 35 cm

• Stof: zie tabel

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

lengte 108,25 108,75 109,25 110 110,5 111 113,5 114 118 118,75 119,5 120,25 121 122

mouwlengte* 48,5 49,25 49,75 50,5 51,25 51,75 52,5 53,25 54,5 55,5 56,5 57,75 58,75 60

1/2 borstomtrek 45,25 47,25 49,25 51,25 53,25 55,25 57,25 59,25 62,5 65,5 68,5 71,5 74,5 77,5

1/2 zoomomtrek 53,25 55,5 57,5 59,5 61,5 63,5 65,5 67,5 70,5 73,5 76,5 79,5 82,5 85,5

* Inclusief de schouderlengte.

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 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.

stofverbruik (in cm)
 collectie

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

groene stof 
stofbreedte 130 cm 185 190 275 275 275 275 280 285 290 295 295 295 300 300

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

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

stof standaard
stofbreedte 140 cm 185 190 195 200 200 275 280 280 290 290 295 295 300 300

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

BO

HO

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

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

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

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

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

https://www.fibremood.com/nl/patronen-aanpassen
https://www.fibremood.com/nl/patronen-aanpassen
https://www.fibremood.com/nl/stoffen
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stofadvies 
De Violet jurk kan je in allerlei stoffen maken: van een geweven stof (crêpe,  jacquard, satijn, ...) 
tot een gebreide stof (punta di roma, interlock,...). Kies een middelzware soepelvallende stof.  
Ontdek hier of op www.fibremood.com/nl/stoffen alle informatie over de Fibre Mood stoffencollectie.  

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 streep-
je (I) en een dubbel verticaal streepje (II) staat. 

• Knip een hoekje uit de stof waar een V-symbooltje staat.

• Knip van de delen die aan de stofvouw liggen een klein hoekje weg (V’tje) om het 
midden van de delen aan te duiden, behalve bij deel 1 en 5.

Duid het punt aangeduid met ( ) binnen het patroondeel 1 aan met naald en draad.

1. voorpand: 1x aan stovouw

2. rugpand: 1x aan stofvouw

3. mouw: 2x 

4. schouderstuk: 2x

5. beleg VP: 1 x aan stofvouw

6. beleg RP: 1x aan stofvouw

7. riem: 1x, zelf te tekenen.  
 Teken een rechthoek van   
     5x150 cm (mt 32-36),  
 5x170 cm (mt 38-46),  
 5x 190 cm (mt 48-52),  
 5x215 cm (mt 54-58)  
 (naad waarde inclusief)
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LET  OP

De delen die 
gemarkeerd zijn 

in lichtgeel worden 
langs de averechtse 
kant bekleefd met 

een strijkbare 
tussenvoering. 

https://www.fibremood.com/nl/stoffen
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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 en stik het schouderstuk (4) aan de bovenkant van 
het VP (1) met de merktekens op elkaar.

Werk beide rafelranden samen af met een overlocksteek.

VP voorpand

RP rugpand

goede kant

averechtse kant

1

4
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2 
Speld en stik de andere zijde van het schouderstuk aan 
de bovenkant van het RP (2) met de merktekens op elkaar.

Werk beide rafelranden samen af met een overlocksteek.

3
Werk de korte zijden van het beleg VP (5) en beleg RP (6) 
af met een overlocksteek.

Speld en stik de korte zijden op elkaar en strijk de naden 
open.

Werk de buitenrand van het beleg rondom af met een over-
locksteek.
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Speld het beleg aan de halslijn. De schoudernaden van het 
beleg komen overeen met de knipjes in het schouderstuk.
Stik vast vanaf MR tot aan het rijgdraadje in MV. Laat de 
naald op die plaats in de stof zitten, hef de persvoet om-
hoog, draai de stof en stik verder tot aan MR.

Knip in de stof door beide naadwaarden tot vlak voor het 
rijgdraadje.

Vouw het beleg opzij samen met de onderliggende naad-
waarde. Stik op het beleg op 2 mm van de naad door alle 
lagen heen (= beleg + de naadwaarde die eronder ligt).

4
Speld en stik de bovenkant van de mouw (3) (= de mouw-
kop) aan de armuitsnijding met de corresponderende knip-
jes op elkaar. Het enkele knipje van de mouw komt overeen 
met het enkele van het VP, het dubbele met het dubbele van 
het RP. Het bovenste enkele knipje op de mouw correspon-
deert met het knipje op het schouderstuk.
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Speld en stik vast. 

 Werk beide rafelranden samen af met een overlocksteek.

5
Speld en stik de zij- en onderarmnaden van het VP- en
RP.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

6
Werk de zoom en de zoom van de mouwen af met een 
overlocksteek.
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Strijk de zoomwaarde om op de plaats van de V-knipjes 
en stik vast vlak langs de rand.

7
Strijk de riem (7) dubbel in de hoogte en stik de 3 zijden
maar laat een opening om de riem te kunnen keren.

Keer binnenstebuiten, strijk netjes en naai de opening
dicht.

7
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stofplan voor een stof met stofbreedte 140 cm

voor maat 32 tot 40
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voor maat 42 tot 58
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