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Ciao bella! Wikkeljurk Juliette heeft hét. Een ultrasexy 
pasvorm met split. Vloeiende tricotstof die vriendelijk is  voor 

je vormen. Een tail leband met elastiek die mooi aansluit en 
die je subtiel  kan laten bloezen. Effect van dit item: stralende 

verschijning. Enjoy en laat je omgeving meegenieten.

32 - 58

Juliette by 



3/16#Juliette

afmetingen (in cm)

matentabel (in cm)

maat 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 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140

TO 66 68 70 74 78 82 84 88 94,5 101 107,5 114 120,5 127

HO 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. 
Tailleomtrek (TO): meet horizontaal op het smalste punt van het lichaam. 
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 121,75 122,5 123,5 124,25 125 126 126,75 127,75 130,75 131,75 133 134 135,25 136,25

mouwlengte* 54,25 54,75 55,25 55,5 56 56,5 57 57,5 58,5 59,25 60 60,75 61,25 62

borstomtrek 94,5 98,5 102,5 106,5 110,5 114,5 118,5 122,5 128,5 134,5 140,5 146,5 152,5 158,5

tailleomtrek** 74,5 78,5 82,5 86,5 90,5 94,5 98,5 102,5 108,5 114,5 120,5 126,5 132,5 138,5

tailleomtrek*** 68 70 72 76 80 84 86 90 96,5 103 109,5 116 122,5 129

heupomtrek 87 91 95 98 101 104 107 110 116 121,75 127,5 133,5 139,25 145

* Inclusief de schouderlengte.
** Zonder elastiek.
*** Met elastiek.

HO

BO

TO

LET OP

Pas het stofverbruik aan volgens deze aanpassingen. 

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

De afmetingen in deze tabel zijn de afmetingen van het patroon in functie 
van de gebruikte stof en dienen als referentie. In de breedtematen zit extra 
ruimte (bovenop de zuivere lichaamsmaten) om een aansluitende snit te 
bekomen en omwille van het draagcomfort. Afhankelijk van jouw voorkeur 
kan er gekozen worden om eventueel een maat kleiner of groter te maken 
dan de geselecteerde maat volgens de lichaamsmaten.

Je kiest de maat op basis van de borstomtrek. Is je heupomtrek groter dan de bijhorende heupomtrek
uit de matentabel, kijk dan in de onderstaande tabel met afmetingen bij heupomtrek om te
verifiëren of er nog voldoende ruimte is ter hoogte van de heupen of dat je de heupomtrek moet
aanpassen. Dit kan je makkelijk doen door bij het overtekenen van het patroon door te gaan van
de lijn van de ene maat naar de lijn van een andere maat. 

   hier verkort of 
verleng je het patroon
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stofadvies Het patroon voor de Juliette jurk is enkel bedoeld voor tricot! Allerhande gebreide stofjes komen 
in aanmerking. De jurk is mooi in zijn eenvoud waardoor een uni stof heel geschikt is, maar een 
stof met print kan zeker ook. 

benodigdheden 

• Naaigaren

• Drukknoop (Ø 0,5 cm): 1  

• Strijkbare tussenvoering: max. 15 cm

• Biaislint: zie tabel

• Elastiek: zie tabel 

• Stof: zie tabel   

stofverbruik (in cm) 
standaard

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

stofbreedte 110 cm 305 315 320 325 330 340 345 350 360 370 380 385 395 405

stofbreedte 140 cm 230 230 230 235 260 270 275 275 280 280 290 330 335 340

Het bijhorende stofplan vind je vanaf pagina 6 van deze werkbeschrijving.

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

lengte 113,5 115,5 117,75 120 122 124,25 126,5 128,75 133,75 137,25 140,5 144 147,5 151

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

5 cm breed 71 73 75 79 83 87 89 93 99,5 106 112,5 119 125,5 132
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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. 

1. VP: 2x

2. RP: 1x aan stofvouw

3. rok VP A: 1x       

4. rok VP B: 1x      

5. rok RP: 1x aan stofvouw

6. tailleband VP: 2x aan stofvouw

7. tailleband RP: 2x aan stofvouw

LET OP

De delen die 
gemarkeerd zijn 

in lichtgeel worden 
langs de averechtse 
kant bekleefd met 

een strijkbare 
tussenvoering. 
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stofplan voor een stof met stofbreedte 110 cm
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stofplan voor een stof met stofbreedte 140 cm
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• Markeer de volgende punten met een rijgdraadje:

• Knip kort door patroonpapier en stof op de plaatsen waar een enkel verticaal (I) en een dubbel ver-
ticaal (II) streepje 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.

54-58
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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
Vorm de plooi van het RVP (1) door de knipjes aan de on-
derkant op elkaar te leggen in de richting van de zijnaad.

VP voorpand

RP rugpand

RVP rechter voorpand  

LVP linker voorpand     

MV middenvoor

MR middenrug

goede kant

averechtse kant

stri jkbare tussenvoering

elastiek

biaisl int

1



9/16#Juliette

Stik de plooi horizontaal vast op 0,5 cm van de rafelrand.

Vouw de plooi in het LVP met de goede kant van de stof 
naar binnen. Leg de knipjes aan de onderkant telkens op 
elkaar. Stik de plooi verticaal vast tot 3 cm boven de ra-
felrand. 

Strijk de plooiwaarde in de richting van de zijnaad en stik 
vast op 0,5 cm van de rafelrand.

2 
Vorm de plooien door de knipjes aan de onderkant telkens 
op elkaar te leggen in de
richting van de zijnaad.

Stik de plooien horizontaal vast op 0,5 cm van de rafelrand.

1

0,5 cm

1

3 cm

1

1

2

2

0,5 cm



10/16#Juliette

3
Speld en stik de schoudernaden.

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

4
Strijk de voorgestreken vouwlijnen uit het biaislint.

Strijk het biaislint dubbel met de goede kant van de stof 
naar buiten.

Speld beide rafelranden van het biaislint aan de halslijn 
langs de goede kant van het werkstuk.

Stik vast op 0,5 cm van de rafelranden.

2
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Vouw het biaislint en de naadwaarde opzij, in de richting 
van de hals en stik op het biaislint op 2 mm van de naad 
door alle lagen (= het biaislint + de naadwaarde die eron-
der ligt) heen.

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

Speld het RVP op het LVP met de V-knipjes die MV aandui-
den op elkaar. Stik vast op 0,5 cm van de onderkant.

5
Speld en stik de zij- en onderarmnaden.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

2 mm

0,5 cm

1 1

2

2
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Werk de mouwzomen af met een overlocksteek.

Vouw de zoomwaarde telkens om op de plaats van de 
V-knipjes en stik rondom vast. 

6
Werk de zijkant met het rijgdraadje en de zoom van rok VP 
A (3) en rok VP B (4) af met een overlocksteek.

Stik de rechte zijde van rok VP A en rok VP B op elkaar tot 
in het rijgdraadje op 4 cm van de rafelrand.

1/2

21/

1/2

43

43

4 cm
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7
Werk de zoom van de rok RP (5) af met een overlocksteek.

Vouw de rok RP dubbel met de goede kant van de stof 
naar binnen. Leg de knipjes aan de taillenaad telkens op 
elkaar. Stik de nepen/coupenaden tot op niets uit naar het 
rijg¬draadje. Stik voorbij het rijgdraadje 1 cm door zonder 
stof. Knip de draad af en maak een knoopje.

Strijk de neepwaarde/coupenaadwaarde in de richting van 
MR.

Speld en stik de zijnaden van de rok met de corresponde-
rende knipjes op elkaar.

5

5

5



14/16#Juliette

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

Werk de split in het VP af, vouw hiervoor de schuine zijden 
aan het hoekpunt van de zoom bij zowel rok VP A als rok 
VP B op elkaar met de goede kant van de stof naar binnen. 
Stik de schuine zijde vast en strijk de naadwaarde open. 

Strijk de splitwaarde en de zoom 4 cm om.

Naai of stik de zoomwaarde vast.

8
Speld en stik telkens de zijnaden van de tailleband VP (6) 
en de tailleband RP (7). Strijk de naadwaarde open.

5

4 cm
4 cm

4 cm4 cm4 cm4 cm

5
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Leg beide taillebanden met de goede kanten op elkaar en 
schuif er het bovenstuk tussen. Leg alle naden en knipjes 
op elkaar. 

Speld en stik vast.

Speld en stik beide rafelranden van de tailleband aan de 
taillelijn van de rok met de zijnaden en de corresponde-
rende knipjes op elkaar. Laat een opening in de taillenaad 
om het elastiek door te kunnen rijgen.

Rijg het elastiek door de tailleband via de opening in de 
taillenaad.
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Leg de uiteinden 3 cm over elkaar en stik ze op elkaar in 
kruisvorm. Trek het elastiek helemaal in de tunnel.

Stik de opening in de taillenaad dicht.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

9
Naai eventueel een drukknoopje aan.

3 cm


