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Josie dress is  een afgeleide of patternhack van de Josie top. 
Het is een klassieke sixties style A-li jn jurk geworden, smaller 
bovenaan en een iets wijder uitlopende rok. De perfecte jurk 

voor zomerse dagen. 

32 - 58

Josie dress by 

http://www.fibremood.com/en/josie
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BO

HO

afmetingen (in cm)

matentabel

benodigdheden 
• Naaigaren

• Strijkbare tussenvoering: max. 45 cm

• Blinde rits: 60 cm

• Stof: zie tabel

maat (EU) 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

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. 
Heupomtrek (HO): meet horizontaal op het breedste punt van het onderlichaam.

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

lengte 87,75 88,5 89 89,5 90 90,5 93,25 94,75 99,5 100,5 101 102 102,75 103,5

1/2 borstomtrek 41,75 43,5 45,5 47,25 49,25 51 53 54,75 58,25 61 63,75 66,5 69 71,75

1/2 zoomomtrek 56,5 58,5 60,5 62,5 64,5 66,5 69 71 74,5 77,25 80,25 83,25 86,25 89,25

LET OP 
Pas het stofverbruik aan volgens deze aanpassingen. 

stofverbruik (in cm)
 collectie

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

gestreepte stof 
stofbreedte 170 cm 120 120 120 125 125 125 130 130 140 140 140 155 220 225

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 125 125 125 125 125 125 145 200 220 220 225 245 250 250

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

Vergelijk de opgegeven lengtes met de opgemeten of gewenste lengtes. 
Verleng of verkort de verkort de jurk 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

www.fibremood.com/nl/stoffen
https://www.fibremood.com/nl/patronen-verkorten-en-verlengen
https://www.fibremood.com/nl/patronen-verkorten-en-verlengen
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stofadvies De stofkeuze zal grotendeels de look van je A-lijn jurk bepalen. Kies je een stugge stof dan zal 
het A-lijn effect meer uitgesproken zijn. Kies je voor een soepelvallende stof dan zal je jurk er 
zwieriger uitzien en net wat meer 'invallen'. Stoffen die in aanmerking komen: katoen, linnen, 
jacquard, een wollen stoffen of interlock (tricot),... 
Ontdek hier of op www.fibremood.com/nl/stoffen alle informatie over de Fibre Mood stoffen-
collectie. 

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 cruciale punten binnen het patroondeel aan door middel van een rijgdraadje: 

• Markeer het eindpunt van de neep/coupenaad met een rijgdraadje ( ) door het  
middelpunt van het ( ) aan te duiden met naald en draad.

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 de stof waar een -symbooltje staat of op de plaats van de afge-
werkte zoomlijn. 

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

1. voorpand: 1x aan stofvouw

2. rugpand: 2x 

3. beleg VP: 1x aan stofvouw 

4. beleg RP: 2x

LET OP

De delen die 
gemarkeerd zijn 

in lichtgeel worden 
langs de averechtse 
kant bekleefd met 

een strijkbare 
tussenvoering. 
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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
Vouw de knipjes op de zijnaad van het VP (1) op elkaar 
met de goede kant van de stof naar binnen. Stik de neep/
coupenaad lichtjes afgerond naar het rijgdraadje toe. Stik 
een klein stukje verder, voorbij het rijgdraadje, zonder stof. 
Knip de draden af en leg een knoopje. 

Draai het VP om zodat het met de averechtse kant naar 
boven ligt. Strijk de neep-/coupenaadwaarde naar  
beneden.

VP voorpand

RP rugpand

MR middenrug

RRP rechterrugpand

LRP linkerrugpand

goede kant

averechtse kant

1

1
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Werk de schouder- en zijnaden af met een overlocksteek.

2
Werk de schouder-, zij- en MR-naden van het RP (2) af met 
een overlocksteek. 

Leg de rits en beide delen RP voor je met de goede kant 
naar boven. 

Vouw het ritslint aangeduid met het groene sterretje naar 
rechts zodat het ritslint met de goede kant op de goede 
kant van het RRP ligt. Stik vast met de persvoet voor blin-
de ritsen. Stik tot de persvoet tegen het trekkertje van de 
rits botst. 
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22

LRP

Vouw het andere ritslint aangeduid met het rode sterretje 
naar links zodat het met de goede kant op de goede kant 
van het LRP ligt. Stik vast met de persvoet voor blinde 
ritsen. Stik tot de persvoet tegen het trekkertje van de 
rits botst.

Sluit de rits en vouw beide delen RP op elkaar met de goede  
kant van de stof naar binnen. Stik het resterende deel van 
de MR-naad. Begin te stikken iets naast en iets boven het 
stiksel. (= van waar je eerder de rits vast gestikt hebt)Stik 
met de halve persvoet. Strijk de naadwaarde open. 

3
Speld en stik de schoudernaden. Strijk de naadwaarde 
open.

4
Overlock de schouder-, zijnaden en onderkant van het be-
leg VP (3) en de schouder-, zij-, MR-naden en onderkant 
van het beleg RP (4).
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Stik de schoudernaden van het beleg en strijk de naadwaar-
de open. Knip de naadwaarde weg aan de uiteinden. 

Speld en stik de halslijn van het beleg aan de halslijn van 
de top met de V-knipjes en de schoudernaden op elkaar. 

Vouw het beleg samen met de naadwaarde opzij in de rich-
ting van het beleg. Stik op het beleg op 2 mm van de naad 
door alle lagen heen (het beleg + de onderliggende naad-
waarde).

Wil je een mooiere ronding aan de halslijn krijgen dan kan 
je driehoekjes uit de resterende naadwaarde van de halslijn 
knippen.
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Vouw het beleg naar de averechtse kant van de top.

5
Plooi het beleg met de goede kant op de goede kant van 
de armuitsnijding en de knipjes en schoudernaden gelijk. 
Stik de armuitsnijdingen aan elkaar. 

Vouw het beleg samen met de naadwaarde opzij in de 
richting van het beleg. Stik op het beleg op 2 mm van de 
naad door alle lagen heen (het beleg + de onderliggende 
naadwaarde). Doe dit telkens tot zover je geraakt. Stop 
met stikken en herbegin langs de andere kant van de ar-
muitsnijding. 

Knip, indien gewenst, driehoekjes weg uit de resterende 
naadwaarde. 
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6
Speld en stik de zijnaden van het VP + beleg VP en het RP 
+ beleg RP. Strijk de naden open. Het beleg ligt telkens 
naar boven gevouwen.

Vouw het beleg naar beneden.
Naai of stik de naadwaarde van de zijnaden van het beleg 
aan de zijnaden van de top en de naadwaarde van het stuk-
je MR van het beleg aan de naadwaarde van MR van de top. 

7
 Werk de zoom af met een overlocksteek.

 Strijk de zoomwaarde om op de plaats van het V-knipje.

Naai de zoomwaarde vast. 
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stofplan voor een stof met stofbreedte 140 cm

STOFVOUW

ZELFKANT
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voor maat 32 - 44

voor maat 46 -58
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