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Een van de it-items deze zomer voor meisjes is  de Poppy jurk. 
Deze lange jurk heeft wijde volants voor een zwierig effect.  

De Poppy jurk is afgewerkt met schouderbandjes: je gebruikt 
er ofwel 2 voor een haltersluiting ofwel 4 voor strikl inten. Ook 
met de lengte van de jurk kan je spelen, l iever een kortere jurk 

zonder volants? Dat kan!

2 - 14 jaar

Poppy by 
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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. 

afmetingen (in cm)

matentabel

benodigdheden 

• Naaigaren

• Elastiek: zie tabel 

• Stof: zie tabel

maat 2 3 4 5 6 8 10 12 14

lengte (lange versie)* 42,5 48,75 54,75 61,5 68 80,5 93,25 105,75 118,25

lengte (korte versie)* 33,5 37 40,5 43,75 47,25 54,25 61,25 68,25 75,25

borstomtrek 59 61 63 65 67 71 75 79 83

LET OP 
Pas het stofverbruik aan 
volgens deze aanpassingen.  

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

stofverbruik (in cm)
 collectie

2 3 4 5 6 8 10 12 14

stof met oranje en witte strepen* lange versie 
stofbreedte 165 cm 110 110 115 165 170 180 220 235 235

witte stof met structuur korte versie 
stofbreedte 134 cm 120 125 135 140 145 160 170 210 215

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

lange versie stofbreedte 140 cm 140 150 160 175 190 210 235 260 285

korte versie stofbreedte 140 cm 120 125 135 140 145 160 170 185 200

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

elastiek 2 3 4 5 6 8 10 12 14

0,5 cm breed 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5

* 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. 

BO

* Gemeten aan MR.

https://www.fibremood.com/nl/patronen-verkorten-en-verlengen
https://www.fibremood.com/nl/patronen-verkorten-en-verlengen
https://www.fibremood.com/nl/stoffen-zomercollectie-2019
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stofadvies 
Het romantische Poppy jurkje maak je bij voorkeur in een leuk katoentje. Dit type 
stof  zal de volants het nodige volume geven, het is heel aangenaam om te dragen en 
bovendien ook nog eens onderhoudsvriendelijk.  Viscose, linnen of zelfs French Terry  
komen zeker ook in aanmerking. 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 patroon delen alvorens ze uit te 
knippen. 

1. voorpand: 1x aan stofvouw 

2. middenstrook VP: 1x aan stofvouw

3. rugpand: 1x aan stofvouw

4. middenstrook RP: 1x aan stofvouw

5. onderste strook VP: 1x aan stofvouw

6. onderste strook RP: 1x aan stofvouw

7. beleg VP: 1x aan stofvouw

8. beleg RP: 1x aan stofvouw

9. schouderbandje: 2x (lange versie) 
of 4x (korte versie). Dit patroondeel 
teken je zelf volgens de afmetingen 
uit de tabel (in cm)

LET OP:  
Patroondelen 1 en 7, 3 en 8 en eveneens 5 en 6 
zijn telkens dezelfde patroondelen.

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 afgewerkte 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.

maat 2 3 4 5 6 8 10 12 14

breedte 9 9 9 9 9 9 9 9 9

hoogte 44,5 45 45,5 46 46,5 47,5 48,25 49,25 50
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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
Stik met een grote steeklengte en lossere draadspanning 
2 evenwijdige stiksels aan de bovenkant van de midden-
strook VP (2) tot voorbij de knipjes. Voorzie aan het begin 
en einde van het stiksel een eindje garen.

Trek voorzichtig aan de uiteinden van de draden zodat de 
stof rimpelt.

VP voorpand

RP rugpand

MV middenvoor

MR middenrug

goede kant

averechtse kant

elastiek

2

2
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Verdeel de rimpels tot de knipjes en de V-knip van de mid-
denstrook VP gelijk liggen met de enkele knipjes en de 
V-knip aan de onderkant van het VP (1). Stik de rimpels 
vast op 0,5 cm van de bovenrand. 

Speld en stik de bovenkant van de middenstrook VP aan 
de onderkant van het VP en verwijder de rimpeldraden.

Vouw de naadwaarde in de richting van het VP en stik op  
2 mm van de naad door alle lagen heen (VP + onderliggende  
naadwaarde).

Stik met een grote steeklengte en lossere draadspanning 
2 evenwijdige stiksels aan de bovenkant van de midden-
strook RP (4) tot voorbij de knipjes. Voorzie aan het begin 
en einde van het stiksel een eindje garen
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Trek voorzichtig aan de uiteinden van de draden zodat de
stof rimpelt.

Verdeel de rimpels tot de knipjes en de V-knip van de mid-
denstrook RP gelijk liggen met de enkele knipjes en de 
V-knip aan de onderkant van het RP (3). Stik de rimpels 
vast op 0,5 cm van de bovenrand. 

Speld en stik de bovenkant van de middenstrook RP aan 
de onderkant van het RP en verwijder de rimpeldraden.

Vouw de naadwaarde in de richting van het RP en stik op  
2 mm van de naad door alle lagen heen (RP + onderliggende  
naadwaarde).
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5 6

6

5

6

5

Speld en stik de zijnaden. 

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek. 
Strijk de naadwaarde naar het VP. 

2
Speld en stik de zijnaden van de onderste strook VP (5) en 
RP (6) op elkaar en werk samen af met een overlocksteek. 
Strijk de naadwaarde naar het VP.  

Stik met een grote steeklengte en lossere draadspanning 
2 evenwijdige stiksels aan de bovenkant van de onderste 
strook. Voorzie aan het begin en einde van het stiksel een 
eindje garen.

Trek voorzichtig aan de uiteinden van de draden zodat de
stof rimpelt.
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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 rimpel-
draden.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

Vouw de naadwaarde in de richting van de midden-
strook en stik op 2 mm van de naad door alle lagen heen  
(VP + onderliggende naadwaarde).

1
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18
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Werk de zoom 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. 

3
Speld en stik de zijnaden van het beleg VP (7) en beleg 
RP (8) op elkaar.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek. 
Strijk de naadwaarde naar het RP.

Werk de onderkant van het beleg af met een overlocksteek.

Vouw de schouderbandjes (9) dubbel in de hoogte met de 
goede kant van de stof naar binnen. Stik de aangeduide 
zijden.
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Speld de rafelranden van de schouderbandjes tussen de 
knipjes, gelijk met de rand van het werkstuk.
 

 
Speld en stik de bovenkant van het beleg op de bovenkant 
van het werkstuk. 

Vouw de naadwaarde in de richting van het beleg en stik 
op 2 mm van de naad door alle lagen heen (beleg + onder-
liggende naadwaarde).

 
Stik de uiteinden van het elastiek telkens aan de zijnaad
Vouw het beleg naar de averechtse kant van het werkstuk. 
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Stik op persvoetbreedte van de bovenkant zodat je een 
tunneltje bekomt. Rek het elastiek hierbij helemaal uit. 

Leg het beleg ter hoogte van de zijnaden eventueel vast 
door de naadwaarden van het kleedje en het beleg aan 
elkaar te stikken.

8 7

3 1

4 2

4 2

3 1

4 2
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STOFVOUW

ZELFKANT

Korte jurk 
maat 2 - 14j

stofplan voor een stof met stofbreedte 140 cm
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STOFVOUW

STOFVOUW

ZELFKANT

ZELFKANT

Haltersluiting: deel 9 heb je slechts 2x nodig.
Striklinten: deel 9 heb je 4x nodig.

LET OP
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Lange jurk 
maat 2 - 14j

9

3 8

71

5 6 2 4

STOFVOUW

STOFVOUW

ZELFKANT

STOFVOUW

ZELFKANT

ZELFKANT

Haltersluiting: deel 9 heb je slechts 2x nodig.
Striklinten: deel 9 heb je 4x nodig.

LET OP


