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Daar zijn de lentejurkjes! Scout is een luchtig blousejurkje  
met A-li jn en borstzakjes. Er zijn veel variaties mogelijk:  

maxi of kort, op de tail le ingesnoerd met strikl int of gewoon 
los zonder strikl int. Alles kan! De maxiversie is  voorzien  
van steekzakken in de zijnaad, de korte versie maak je  

zonder zakjes. Bekijk hier hoe je het patroon kan verlengen  
of verkorten indien je andere lengtes verkiest dan de 

opgegeven lengtes.

2 - 14 jaar

Scout by 

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

matentabel

benodigdheden 

• Naaigaren

• Strijkbare tussen-
voering: max. 25 cm

• Knopen (Ø 1,1 cm): 
zie tabel

• Elastiek: zie tabel 

• Stof: zie tabel 

LET OP 
Pas het stofverbruik aan 
volgens deze aanpassingen. 

BOmaat ( jaar) 2 3 4 5 6 8 10 12 14

BO (cm) 52 54 56 58 60 64 68 72 76

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

maat ( jaar) 2 3 4 5 6 8 10 12 14

lengte (lange jurk) 67 72,75 78,5 84,25 90 101,5 113,25 124,75 136,5

lengte (korte jurk) 48,5 52,5 56,5 60,5 64,5 72,25 80,25 88 96

mouwlengte* 35,5 40 43 45,75 47,25 51,75 56,25 61 65,75

1/2 borstomtrek 35,75 37 37,75 38,75 39,75 41,75 43,75 45,75 47,75

1/2 zoomomtrek (lange jurk) 65.5 69,25 72,75 76,25 79,75 87 94 101,25 108,5

1/2 zoomomtrek (korte jurk) 53,75 56,25 59 61,5 64,25 69,5 74,75 80 85,5

* Inclusief de schouderlengte.

Vergelijk de opgegeven lengtes met de opgemeten of gewenste leng-
tes. Verleng of verkort de jurk en/of de mouwen door de patroonde-
len 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

2 3 4 5 6 8 10 12 14

stof met rood en wit gestreept 
lange jurk, stofbreedte 145 cm 140 150 160 165 175 190 215 260 280

witte stof met horizontale strepen  
korte jurk, stofbreedte 150 cm* 125 125 135 135 140 150 150 160 220

* De patroondelen werden in de andere richting geknipt om verticale strepen te bekomen.                                   
Ontdek hier of op www.fibremood.com/nl/stoffen alle informatie over de Fibre Mood  
stoffencollectie en de bijhorende stofplannen. 

stofverbruik (in cm) 
standaard

2 3 4 5 6 8 10 12 14

lange jurk stofbreedte 140 cm 140 150 160 165 175 195 245 260 280

korte jurk stofbreedte 140 cm 95 100 110 115 125 145 150 165 180

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

elastiek (in cm) 2 3 4 5 6 8 10 12 14

0,5 cm breed 30 31 32 33 34 36 38 40 42

knopen 2 3 4 5 6 8 10 12 14

lange jurk 7 7 8 8 8 10 11 12 14

korte jurk 5 6 6 7 7 8 9 10 10

https://www.fibremood.com/nl/stoffen
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stofadvies 
Een heleboel stoffen komen in aanmerking voor deze blousejurk. Afhankelijk van het effect kan 
je kiezen voor een stuggere katoen, jeans, linnen,.. of een soepelvallende viscose, voilekatoen 
met leuk printje, chambray, … Ontdek hier of op www.fibremood.com/nl/stoffen alle informatie 
over de Fibre Mood stoffencollectie en de bijhorende stofplannen.

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 binnen het patroon aan:

• Markeer de plaats van de borstzak, het eindpunt van de mouwsplit, de beginpunten van de zakopening en de 
plaats van de tunnel met een rijgdraadje ( ) door het middelpunt van het ( ) aan te duiden met naald en draad. 

• Markeer de plaats van de knopen met een rijgdraadje ( ) door het middelpunt van het ( ) aan te duiden met 
naald en draad.

• Markeer de knoopsgaten met een rijgdraadje ( ) door de zijkanten ( ) 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 afgewerkte 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: 2x 

2. rugpand: 1x aan stofvouw

3. mouw: 2x

4. polsboord: 2x 

5. kraag: 2x aan stofvouw   

6. kraagvoet: 2x aan stofvouw  

7. zak: 4x

8. borstzak: 2x

9. bies mouwsplit: 2x

10. tunnel: 1x aan stofvouw. Dit patroondeel (helft 
van de tunnel) teken je zelf. Teken een recht-
hoek met volgende afmetingen (in cm):

11. lint: 2x. Dit patroondeel teken je zelf. Teken een 
rechthoek met volgende afmetingen (in cm): LET  OP

De delen die 
gemarkeerd zijn 

in lichtgeel worden 
langs de averechtse 
kant bekleefd met 

een strijkbare 
tussenvoering. 

maat 2 3 4 5 6 8 10 12 14

hoogte 3 3 3 3 3 3 3 3 3

breedte 45 45 45 45 45 45 45 45 45
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maat 2 3 4 5 6 8 10 12 14

hoogte 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

breedte 35,5 36,75 38 39,25 40,25 43,75 45,75 48 50,25

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
Strijk de bovenkant van de zak (8) om als volgt: eerst op  
1 cm en daarna op de plaats van de V-knipjes. Stik vast 
net naast de rand. 

Strijk de naadwaarde (= 1cm) van de overige 3 zijden om 
naar de averechtse kant.

VP voorpand

RP rugpand

RVP rechter voorpand

LVP linker voorpand

goede kant

averechtse kant

stri jkbare tussenvoering

elastiek

8

8
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Speld de zak op de aangeduide plaats op het VP (1). Stik 
vast net naast de rand. Geef bovenaan aan weerszijden 
een verstevigend stiksel in driehoekvorm.

Strijk het aangeknipte beleg van beide delen VP (1) om 
op de plaats van de V-knipjes (eerst 2,5 cm, dan 3 cm) en 
speld het vast.

2
Speld en stik de schoudernaden van het VP en RP (2).

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek. 
Strijk de naadwaarde in de richting van het VP.

3
Werk de zijnaden van het VP en RP en de omtrek van de 
zakdelen (7) af met een overlocksteek.

1 8

1

2,5 cm

 3 cm

1
1
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7
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2
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Speld de rechte zijde van de zakdelen telkens op de 
zijnaad van het VP en RP met de rijgdraadjes op elkaar. 
Stik tussen de rijgdraadjes.

Vouw de naadwaarde van het zakdeel van het VP opzij en 
knip schuin in de naadwaarde van het VP tot vlak voor het 
rijgdraadje.

Vouw het zakdeel van het VP samen met de naadwaarde 
opzij en geef een stiksel op de zak op 2 mm van de naad 
door alle lagen heen (= de zak + de naadwaarde die naar 
de kant van de zak gevouwen ligt).

4
Speld en stik de omtrek van de kragen (5) op elkaar,  
behalve de onderkant. Dun de naadwaarde uit in de  
hoeken. Keer binnenstebuiten.

7
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Vouw beide kraagdelen open, zodat ze met de goede kanten 
naar boven liggen. De bovenkraag (= zichtbaar wanneer je 
de jurk aan hebt) wordt aangeduid met een rood sterretje, 
de bekleefde onderkraag met een groen sterretje. Vouw de 
naadwaarde in de richting van de bekleefde onderkraag 
(= groen sterretje). Stik op de onderkraag op 2 mm van de 
naad door alle lagen (onderkraag + naadwaarde) heen. 
Strijk de kragen nadien netjes op elkaar.

Strijk van 1 van de 2 delen kraagvoet (6) onderaan 1 cm 
om naar de averechtse kant.

Leg beide delen kraagvoet met de goede kanten op elkaar. 
De kraagvoet met omgestreken onderkant ligt bovenaan.

Schuif de kraag tussen de 2 delen kraagvoet en leg de 
rafelranden gelijk. 
De bekleefde onderkraag ligt onderaan. 

Speld en stik de delen aan elkaar. Dun de naadwaarden uit 
in de rondingen. Keer de kraagvoeten nadien binnenste-
buiten.

Speld en stik de niet omgestreken onderkant van de kraag-
voet aan de halslijn langs de goede kant van de jurk.

Vouw de kraagvoet met omgestreken onderkant om naar 
de averechtse kant van de halslijn van de jurk. De vouwlijn 
ligt net op het vorige stiksel. Speld en stik vast. Vervolledig 
het stiksel rondom de kraagvoet.
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5
Werk de zijkanten van de mouw (3) af met een overlock-
steek.

Knip de mouw in op de aangegeven lijn tot het rijgdraadje.

Strijk de bies voor de mouwsplit (9) voor als volgt:

• Strijk de bies eerst dubbel in de breedte over de hele 
lengte.

• Strijk de lange zijden nadien tot de rafelranden gelijk 
liggen met de middellijn.

Sper de mouwsplit zodanig open dat je 1 rechte lijn be-
komt. 

Schuif de bies voor de mouwsplit onder de mouw met de 
goede kant naar boven. Leg de rafelranden gelijk en trek 
de mouw ter hoogte van het rijgdraadje een klein beetje 
opzij. Stik een evenwijdige aan de rafelrand op 0,5 cm. Ter 
hoogte van het rijgdraadje heb je slechts enkele draadjes 
van het weefsel vastgestikt.

Vouw de bies om naar de goede kant van de mouw en leg 
de vouwlijn net op het vorige stiksel. Stik vast net naast 
de rand.
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Vouw de mouw dubbel in de breedte met de goede kant 
van de stof naar binnen. Stik de bovenkant van de bies 
op elkaar. Stik schuin vanaf het hoekpunt. Vouw de mouw 
terug open.

Vouw de bies aan de voorkant van de mouw (te herkennen 
aan de breedste zijde aan de zoom van de mouw, de kant 
waar de knipjes van de plooi staan) om naar de averechtse 
kant van de mouw en stik de bies vast op 0,5 cm van de 
onderkant.

Vorm de plooi door de knipjes in de aangegeven richting 
op elkaar te leggen. Stik de plooitjes vast op 0,5 cm van 
de rand.

Leg de mouwkop aan de armuitsnijding met de correspon-
derende merktekens op elkaar. Het enkel knipje duidt de 
voorkant aan, het dubbele de rugkant. Het bovenste enkel 
knipje komt overeen met de schoudernaad. 

Speld en stik vast.
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Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

6
Speld en stik de zij- en onderarmnaden boven en onder 
de zakopening, telkens tot en van de rijgdraadjes. Leg de 
naadwaarde van de zakdelen opzij. Strijk de naadwaarde 
open. 

Speld de omtrek van de zakdelen en stik op 1,5 cm van en 
tot het rijgdraadje. Leg de naadwaarde van de zijnaden 
van het VP en RP opzij.

7
Strijk aan de lange zijde van de polsboord (4) (aan de kant 
waar de knopen en knoopsgaten staan) 1 cm naadwaarde 
om naar de averechtse kant.

Vouw de polsboord dubbel op de plaats van de V-knipjes 
met de goede kant van de stof naar binnen. Stik de korte 
zijden. Dun de naadwaarde uit en keer binnenstebuiten.
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4

3 Schuif de polsboord in de mouw. Speld en stik de niet  
omgestreken rafelrand van de polsboord aan de onderkant 
van de mouw langs de averechtse kant van de mouw.

Vouw de polsboord om naar de goede kant van de mouw 
en leg de vouwlijn (van de omgestreken naadwaarde) net 
op het vorige stiksel. Stik vast naast de rand.

8
Strijk de lange zijden van de tunnel (10) 0,5 cm om, aan de 
korte zijden strijk je 1 cm om.

Speld de tunnel op het werkstuk. De bovenkant van de 
tunnel ligt gelijk met de rijgdraadjes. Stik de boven- en 
onderkant vast op 2 mm van de rand van de lange zijde.

10

0,5 cm

1 cm
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11

1 cm

0,5 cm

Strijk 1 korte zijde van de linten (11) 1 cm om naar de ave-
rechtse kant. Strijk dan de lange zijden 0,5 cm om. Vouw 
dubbel en stik rondom vast op 2 mm van de rand.

Stik de onafgewerkte korte zijde van de linten telkens aan 
de uiteinden van het elastiek.

Rijg het elastiek met de linten door de tunnel.

9
Strijk de zoom 1,5 cm om en vouw terug open.

Vouw de rafelrand tegen de gestreken vouwlijn en vouw 
nog eens door. Stik vast net naast de rand.
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10
Naai de knopen aan op de aangeduide plaatsen. De boven-
ste en onderste knoop staan aangeduid op het patroon. 
Verdeel de afstand gelijkmatig voor de plaatsing van de 
andere knopen.

Maak de knoopsgaten overeenkomstig de plaats van de 
knopen. De knoop staat op 1/3 van de hoogte van het 
knoopsgat, startend van de bovenzijde van het knoopsgat. 
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stofplan voor een stof met stofbreedte 140 cm

voor maat 2 - 6 j
STOFVOUW

ZELFKANT
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1. korte versie

voor maat 8 - 14 j
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STOFVOUW

ZELFKANT

Deze versie heeft geen steekzakken, geen tunnel en ook geen sluiting met linten.
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voor maat 2 - 8 j

2.   lange versie
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voor maat 10 - 14 j
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