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Mira is een hippe korte A-li jn zomerjurk met een losse snit. 
Wil  je de jurk l iever iets minder los, maak de stroken dan wat 
minder breed zodat er minder stof overbli jft om te rimpelen. 
Hou je van een romantische jurk? Stik dan sierl inten tussen 

de naden. Of kies voor een langere versie door op eenvoudige 
manier het patroon te verlengen.
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https://www.fibremood.com/nl/patronen-aanpassen
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afmetingen (in cm)

matentabel

benodigdheden
• Naaigaren

• Haakje-oogje: 1

• Strijkbare tussenvoering: max. 15 cm 

• Sierlinten* (optioneel): max. 350 cm

• Stof: zie tabel 

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

lengte 86,75 87,25 87,75 88,5 89 89,5 90,5 91,5 92,75 94 95,25 96,5 97,75 98,75

mouwlengte* 52,5 53 53,5 54 54,5 55 55,75 56,25 56,75 57,5 58,25 58,75 59,5 60,25

1/2 borstomtrek 43,75 45,75 47,75 49,75 51,75 53,75 55,75 57,75 60,75 63,75 66,75 69,75 72,75 75,75

bovenarmomtrek 30 31,25 32,5 33,75 35 36,25 37,5 38,75 42,25 44 46 48 50 52

mouwzoom 32,5 33,75 34,75 36 37 38,25 39,5 40,5 44 46 47,5 49,75 51,75 53,75

* Inclusief de schouderlengte.

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

blauwe stof met borduursels 
stofbreedte 160 cm 275 280 280 285 290 290 300 310 325 340 350 365 375 390

witte stof met structuur 
stofbreedte 130 cm 250 260 265 275 280 285 295 380 390 410 425 455 470 485

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 250 255 265 270 280 285 295 300 310 330 340 355 370 395

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 jurk en/of de mouwen door de 
patroon delen 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

BO

HO

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.

* Je kan de linten tussen de verschillende patroondelen stikken. Om het lint in de mouw te kunnen  
stikken knip je het patroondeel door en voorzie je aan beide delen naadwaarde.

https://www.fibremood.com/nl/stoffen-zomercollectie-2019
https://www.fibremood.com/nl/patronen-verkorten-en-verlengen
https://www.fibremood.com/nl/patronen-verkorten-en-verlengen
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stofadvies Gebruik voor de Mira jurk een licht stofje zoals een katoentje (al dan niet met een struc-
tuur of een klein motiefje) of kies een ultravrouwelijke stof met kant, broderie Anglaise,  
voile, ... Gebruik een witte stof voor een extra romantische touch. 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 cruciale punten binnen het patroondeel aan: 

• Markeer het eindpunt van de halssplit 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 V-symbooltje staat of op de plaats van de afge-
werkte zoomlijn. 

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

1. voorpand: 1x aan stofvouw

2. rugpand: 2x

3. rok middenstrook VP: 1x aan stofvouw

4. rok onderste strook VP: 1x aan stofvouw 

5. rok middenstrook RP: 1x aan stofvouw

6. rok onderste strook RP: 1x aan stofvouw 

7. mouw: 2x

8. biaislint hals: 1x aan stofvouw (in schuin 
 draad).  Dit patroondeel teken je zelf. Teken  
 een rechthoek met de afmetingen uit de 
 tabel (in cm): 

LET OP

De delen die 
gemarkeerd zijn 

in lichtgeel worden 
langs de averechtse 
kant bekleefd met 

een strijkbare 
tussenvoering. 

LET OP 
Patroondelen 3 en 5 en ook 4 en 6 zijn  
dezelfde patroondelen. 

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

hoogte 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

breedte 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27,25 28 28,75 29,5 30,25 31
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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
Werk de schouder- en zijnaden van het VP (1) af met een 
overlocksteek.

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

VP voorpand

RP rugpand

goede kant

averechtse kant

stri jkbare tussenvoering

1

2
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Speld en stik beide delen op elkaar tot het rijgdraadje.

Strijk de naadwaarde van MR open en de belegdelen van 
de split om op de plaats van het V-knipje zodat er een 
vouwlijn ontstaat.

3
Speld en stik de schoudernaden en strijk de naden open. 

4
Strijk het biaislint voor de hals (8) dubbel in de hoogte met 
de goede kant van de stof naar buiten.

Vouw het beleg om naar de goede kant van het RP op de 
plaats van de V-knipjes. Speld de beide rafelranden van 
het biaislint aan de halslijn. Het biaislint ligt bovenop het 
omgevouwen beleg. 

Stik vast op 0,5 cm.
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Vouw het biaislint en de naadwaarde opzij en stik op het 
biaislint op 2 mm van de naad door alle lagen heen.

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

Speld en stik de zijnaden van het VP en RP. Strijk de naad-
waarden open.

5
Werk de zijkanten van de mouw (7) af met een overlock-
steek. 

Speld en stik de mouwen dicht en strijk de naden open. 

2 mm
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Werk de mouwzoom af: strijk de zoomwaarde om op de 
plaats van het V-knipje en vouw terug open. 

Leg de rafelrand tegen de gestreken vouwlijn en vouw 
nog eens door. 

Stik vast naast de rand. 

Speld de mouw aan de armuitsnijding met de correspon-
derende knipjes op elkaar. Het enkele komt overeen met 
het VP, het dubbele met het RP, het bovenste enkele met 
de schoudernaad. Verdeel de stof tussen de merktekens. 
Stik vast.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

6
Werk de zijnaden van alle rokdelen (3/5, 4/6) af met een 
overlocksteek. 
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Speld en stik de zijnaden en strijk ze open. 

Werk de zoom van de onderste strook (4/6) af: strijk de 
zoomwaarde om op de plaats van het V-knipje en vouw 
terug open. 

Leg de rafelrand tegen de gestreken vouwlijn en vouw 
nog eens door. 

Stik vast naast de rand. 

7
Stik met een grote steeklengte en lossere draadspanning 
2 evenwijdige stiksels aan de bovenkant van de onderste 
strook.
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Trek voorzichtig aan de uiteinden van de draden zodat de
stof rimpelt.

Verdeel de rimpels tot de V-knipjes gelijk liggen met de 
V-knipjes van de middenstrook. Stik de rimpels vast op 
0,5 cm van de bovenrand. 

Speld en stik de bovenkant van de onderste strook aan 
de onderkant van de middenstrook en verwijder de  
rimpeldraden.

Werk de naad af met een overlocksteek.
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Rimpel de bovenkant van de middenstrook op dezelfde  
manier als je deed bij de bovenkant van de onderste 
strook tot die past aan de onderkant van het bovenstuk. 

Speld en stik de bovenkant van de middenstrook  
(+ onderste strook) aan de onderkant van het bovenstuk.

Werk de naad af met een overlocksteek.

8
Naai het haakje en oogje op de voorziene plaats.
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stofplan voor een stof met stofbreedte 140 cm
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voor maat 58
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