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De weinig verhullende sl ip dress is  een absolute must have die je deze 
zomer waarschijnli jk vaak zal dragen. Je kan het op verschil lende 

manieren stylen van casual chique tot extra feesteli jk. Met de lengtes 
van de jurk kan je spelen van mini tot maxi, met of zonder zijsplitjes, 

rechte of gekruiste schouderbandjes. En als het wat frisser wordt 
dan bli jf je je favoriete jurk nog steeds dragen in combinatie met een 

oversized dikke trui. Lekker nonchalant maar toch chique. 
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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. 

afmetingen (in cm)

matentabel

benodigdheden 
• Naaigaren 

• Restje strijkbare tussenvoering

• Lint of touw: zie tabel*

• Stof: zie tabel 

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

zijlengte 108 108 108 108 108 108 108 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75 107,75

borstomtrek 75 78,75 82,5 86,25 90 93,75 97,5 101,25 108 113,5 119 124,5 129,75 135,25

heupomtrek 104,25 108,25 112,25 115,25 118,25 121,25 124,25 127,25 132,25 137,25 142,25 147,25 152,25 157,25

LET OP 
Pas het stofverbruik aan volgens deze aanpassingen. 

LET OP 
* Dit zijn slechts indicaties voor de lengte van de schouderbandjes. 

De lengte is afhankelijk van het materiaal dat je gebruikt en of je de 

schouderbandjes recht neemt of laat kruisen. Pas de jurk (zorg dat de 

borstneep/-coupenaad op de juiste hoogte zit) en meet de lengte van de 

schouderbandjes (volgens wens).

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

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

oranje stof 
stofbreedte 142 cm 145 145 145 240 245 245 245 245 250 300 300 305 305 310

lichtblauwe stof 
stofbreedte 140 cm 145 145 240 240 245 245 245 245 250 300 300 305 305 310

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

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

stofbreedte 140 cm 145 145 240 240 245 245 245 245 250 300 300 305 305 310

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

BO

HO

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

recht 2x 74 2x 75 2x 76 2x 77 2x 78 2x 79 2x 79,5 2x 80 2x 82 2x 83 2x 84 2x 85 2x 86 2x 87

gekruist 2x 90 2x 91 2x 92 2x 93 2x 94 2x 95 2 x 96 2x 97 2x 100 2x101 2x102 2x104 2x105 2x 106

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 
Een soepelvallende stof al dan niet met stretch is ideaal voor deze jurk. Je zietde jurk ook vaak 
in satijn. Er zijn oneindig veel stoffen mogelijk: linnen, viscose, polyester, zijde, …. een effen stof 
of een stof met print... 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. rugpand: 1x aan stofvouw

3. beleg VP: 1x aan stofvouw

4. beleg RP: 1x aan stofvouw  

5. beleg lus VP: 2x

Duid de belangrijke punten binnen het patroon aan:

• Markeer het eindpunt van de neep/coupenaad en de hoekpunten van 
het lusje voor de schouderbandjes 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) 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.
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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.
 

VP voorpand

RP rugpand

MV middenvoor

MR middenrug

goede kant

averechtse kant

1
Vouw het VP (1) dubbel met de goede kant van de stof naar 
binnen. Leg de knipjes aan de zijnaad op elkaar. Stik de 
neep/coupenaad tot op niets uit naar het rijgdraadje.

Herhaal deze bewerking met het beleg VP (3).
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Leg het deeltje beleg lus VP (5) bovenaan het VP met de 
goede kant van de stof en de randen telkens op elkaar. Dit 
deeltje gebruik je om het lusje waar de schouderbandjes 
door zitten netjes te kunnen afwerken. Stik de 2 zijkanten 
evenwijdig met de rand. Begin te stikken vanaf de rafel-
rand (bovenaan) tot precies aan de rijgdraadjes.

Knip in de naadwaarde van het VP tot vlak voor de rijg-
draadjes om het lusje binnenstebuiten te kunnen keren. 

Dun de naadwaarde uit ter hoogte van het midden van het 
lusje. 

Keer het lusje binnenstebuiten. 

Speld en stik de schuine korte zijde van het lusje aan die 
van het beleg. Stik vast tussen de rijgdraadjes.

Vouw het lusje nu dubbel in de hoogte (in de helft) zodat 
de rijgdraadjes op elkaar liggen.
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Speld en stik de armuitsnijding tot aan het rijgdraadje. Leg 
hierbij alle naadwaarden opzij. 

Knip overtollige naadwaarde weg. 

Speld en stik de halslijn vanaf het rijgdraadje bovenaan 
tot precies in het onderste rijgdraadje dat het diepste punt 
aanduidt. Laat daar de naald in de stof zitten, hef de pers-
voet, draai het werkstuk, laat de persvoet zakken en stik 
het andere deel van de halslijn tot aan het rijgdraadje. Leg 
telkens alle naadwaarden opzij. 

Knip overtollige naadwaarde weg. 

Knip in de punt door beide naadwaarden tot vlak voor het 
rijgdraadje. Dit moet je doen om het werkstuk te kunnen 
keren. 

Vouw het beleg en de onderliggende naadwaarde opzij en 
stik op het beleg op 2 mm van de naad door alle lagen heen. 

Werk de aangeduide randen af met een overlocksteek. 
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2
Speld en stik de bovenkant van het beleg RP (4) aan de 
bovenkant van het RP, maar laat telkens een opening ter 
hoogte van de plaatsaanduiding van de schouderbandjes. 

Vouw het beleg RP opzij samen met de onderliggende 
naadwaarde en geef een stiksel op het beleg op 2 mm van 
de naad door alle lagen heen. Laat de openingen ongestikt.

Werk de aangeduide randen af met een overlocksteek.

 

3
Speld en stik de zijnaden (met het beleg naar boven ge-
vouwen).

Strijk de naadwaarden open.
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4
Schuif de schouderbandjes door het lusje ter hoogte van 
het VP. 

Schuif de uiteinden door de openingen in het RP. 

Stik de uiteinden vast en vervolledig het stiksel op het 
beleg (door alle lagen heen).

5
Vouw het beleg naar beneden.
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Leg de zijnaden (en ev. de coupenaad/borstneep) aan elkaar  
vast met naald en draad.

6
Strijk de zoomwaarde om op de plaats van de V-knipjes en 
vouw terug open. 

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

Stik vast naast de rand. 
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STOFVOUW

ZELFKANT

maat 32 - 34

stofplan voor een stof met stofbreedte 140 cm
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STOFVOUW

maat  36 - 48
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maat  50 - 58
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