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Communie- of lentefeest? Bruidsmeisjestijd? Bil la is  present! 
Met royale volants en met mouwen die onderaan poffen 

dankzij  elastiek in de manchetten. Dit feesteli jke jurkje voor 
meisjes van 2 tot 14 jaar is  achteraan wat langer dan vooraan. 
Wel koket, niet braaf dus. Fibre Mood koos een katoentje met 
een fijn streepje, maar laat je eigen creativiteit vrij  stromen. 

Speel bijvoorbeeld met de draadrichtingen van de verschil lende 
patroondelen. Vorm je graag een beeldig duo met je dochter? 

Maak dan een geli jkende Victoria-blouse.

2 - 14 jaar

Billa by 
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afmetingen (in cm)

matentabel (in cm)

LET OP 
Pas het stofverbruik aan volgens deze aanpassingen. 

TO

HO

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. Voor het 
draagcomfort en om een bepaalde snit te bekomen (= los) is er extra 
ruimte (bovenop de zuivere lichaamsmaten) in de breedtematen 
inbegrepen. Afhankelijk van de gewenste snit kan er gekozen worden 
om een maat kleiner of groter te maken dan de geselecteerde maat.

Je kiest voor dit model best de maat op basis van de borstomtrek (ongeacht de lengte 
of leeftijd). Je kiest de maat waarbij de borstomtrek het dichtste aanleunt. Pas de 
lengte van de geselecteerde maat vervolgens aan naar de lengte die bij de leeftijd of 
lengte van het kind hoort, terug te vinden in onderstaande tabel. 

maat 2 3 4 5 6 8 10 12 14

lengte 43 47,25 51,5 55,75 60 68,75 77,25 85,75 94,25

mouwlengte* 36,5 39,25 42,25 45,25 48,25 54 60 66,25 72,25

borstomtrek 67,25 69,25 71,25 73,25 75,25 79,25 83,5 87,5 91,5

tailleomtrek 62 64 66 68 70 74 78 82 86

* Inclusief de schouderlengte.  

BO

maat 2 3 4 5 6 8 10 12 14

lichaamslengte 92 98 104 110 116 125 137 150 160

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

TO (tailleomtrek) 50 52 53 54 55 57 60 63 66

 HO (heupomtrek) 56 58 60 62 64 68 72 76 80

 hier verkort of verleng je het patroon
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stofadvies Kies voor een geweven stof: katoen, viscose, modal, lichte denim … Billa vraagt om effen of een 
romantische print. Pluk er dus de mooiste kleine bloemetjes uit of kies voor lijntjes, stipjes …

benodigdheden 

stof 2 3 4 5 6 8 10 12 14

stofbreedte 110 cm cm 205 215 225 235 245 270 225* 245* 270*

stofbreedte 140 cm cm 185 195 200 210 220 240 265 305 330

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

elastiek 2 3 4 5 6 8 10 12 14

lengte per mouw cm 15,5 16 16 16,5 17 17,5 18,5 19,5 20

totale lengte cm 31 32 32 33 34 35 37 39 40

• Naaigaren

• Elastiek (0,5 cm breed): zie tabel

• Blinde rits: 22 cm 

• Stof: zie tabel

* Hierin zit geen biaislint inbegrepen omdat het patroondeel niet uit de stofbreedte kan. Voorzie een 
 gekocht biaislint. 
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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. voorpand midden: 1x aan stofvouw 

2. voorpand zij: 2x 

3. rugpand midden: 2x 

4. rugpand zij: 2x

5. rok voorpand: 1x aan stofvouw 

6. rok rugpand: 1x aan stofvouw 

7. mouw: 2x 

8. kraag: 1x aan stofvouw

9. volant: 2x 

10. biaislint: 1x aan stofvouw (in schuindraad)
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stofplan voor een effen stof 
stofbreedte 110 cm

2 - 8

STOFVOUW

ZELFKANT

STOFVOUW

ZELFKANT

LET OP 
Het patroondeel 10 kan niet in schuindraad uit de stofbreedte 110 cm voor de maten 10-14. 
Gebruik een gekocht biaislint. 

10 - 14

2

1

9

6

3

8

7

5

4

2

1

9

63 8

7

5

4

10

ZELFKANT

ZELFKANT



7/19#Billa

stofplan voor een effen stof 
stofbreedte 140 cm
2 - 8

patroondelen merken

knip kort door het patroonpapier en 
de stof op devolgende omtrekspunten

enkel knipje  

dubbel knipje  

V-knipje  

markeer de volgende binnenpunten 
met een rijgdraadje

binnenpunt

(druk)knoop

10 - 12
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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

RRP rechterrugpand   

LRP linkerrugpand     

goede kant

averechtse kant

elastiek

1
Werk de schoudernaden van het VP midden (1) en de 
schouder- en zijnaden van het VP zij (2) af met een over-
locksteek.

1

2
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Werk de MR-naad en schoudernaden van het RP midden (3)  
en de schouder- en zijnaden van het RP zij (4) af met een 
overlocksteek. 

Leg de blinde rits voor je met de goede kant naar boven 
en open de rits.

Vouw het ritslint aangeduid met het groene sterretje 
om naar rechts en speld het op het RRP. Het ritslint ligt  
gelijk met de rand van de stof en de tandjes van de rits  
liggen op 1,5 cm onder de rafelrand. Stik vast met de blinde  
ritspersvoet.

Vouw nu het ritslint aangeduid met het rode sterretje naar 
links en speld het op het LRP (= rode bolletje). Het rits-
lint ligt gelijk met de rand van de stof. De tandjes van de 
rits liggen op 1,5 cm onder de rafelrand. Stik vast met de 
blinde ritspersvoet.

34

1,5 cm

3

33
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Sluit de rits en stik de rest van de MR-naad met de halve 
ritspersvoet. Begin te stikken iets boven en iets naast het 
stiksel dat je eerder gaf (om de ritslinten te stikken). Strijk 
de naadwaarde open.

2
Speld en stik de schoudernaden van het VP midden en  
RP midden en strijk de naadwaarde open.

Speld en stik de schoudernaden van het VP zij en RP zij en 
strijk de naadwaarde open.

3
Werk de zijkant van de volant (9) af als volgt: stik op  
0,5 cm van de rafelrand zonder merktekens.

3
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Strijk de rand nadien om op de plaats van het stiksel. 

Stik de omgestreken naadwaarde deze keer vast op 2 mm 
van de rand.

Knip de overtollige naad weg met een fijn schaartje.

Vouw de rand nog een laatste keer om naar de averechtse 
kant en stik vast. Strijk netjes langs de averechtse kant.

2 mm
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Speld de volant op het VP + RP midden met de correspon-
derende merktekens op elkaar. Stik vast op 0,5 cm van de 
rafelranden.

Speld en stik het VP + RP zij op het deel VP + RP midden 
+ volant met de corresponderende merktekens op elkaar.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek en 
strijk de naadwaarde in de richting van MV/MR.
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4
Vouw de kraag (8) dubbel in de hoogte met de goede kant 
van de stof naar binnen.

Speld en stik de korte zijden. 

Keer binnenstebuiten.

Stik met een grote steeklengte en lage draadspanning  
2 evenwijdige stiksels aan de onderkant van de kraag.

Trek voorzichtig aan de uiteinden van de rimpeldraden 
zodat de stof rimpelt. Het V-knipje van de kraag moet 
gelijkliggen met de V-knip van het VP middenstuk.  
De enkele knipjes van de kraag komen overeen met de 
schoudernaden. 

Stik de rimpels vast.

Speld en stik de kraag aan de halslijn met de correspon-
derende merktekens op elkaar.

8

8
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8
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Verwijder nadien de rimpeldraden.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

Strijk de naadwaarde in de richting van het VP + RP en geef 
een stiksel op 2 mm van de naad door alle lagen heen (VP 
+ RP midden + naadwaarde).

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

3

8

1

1/3

2 mm

7
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Speld en stik het elastiek op de averechtse kant van de 
mouw op 7,5 cm van de onderkant. Begin en eindig 1 cm 
van de zijkanten.

Leg de mouwkop aan de armuitsnijding met de correspon-
derende merktekens op elkaar. Het enkele knipje van de 
mouw komt overeen met het enkele van het voorpand, het 
dubbele met het dubbele van het rugpand. Het bovenste 
enkel knipje op de mouw correspondeert met de schou-
dernaad.

Speld en stik vast.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

7

1 cm
7,5 cm 1 cm

371

2 4
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Speld en stik de onderarm- en de zijnaden. Strijk de naad-
waarde open.

6
Werk de zijkanten van de rok VP (5) en rok RP (6) af met 
een overlocksteek.

Speld en stik de zijnaden van de rokdelen met de corres-
ponderende merktekens op elkaar en strijk de naadwaarde 
open.

Stik met een grote steeklengte en lage draadspanning  
2 evenwijdige stiksels aan de bovenkant van de rokdelen.

5

6

6
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Trek voorzichtig aan de rimpeldraden zodat de stof rimpelt. 

De bovenkant van de rok moet passen aan de onderkant 
van het werkstuk. Speld de rimpels voorlopig vast.

Speld de rok aan het werkstuk, verdeel de rimpels tot de 
corresponderende knipjes overeenkomen. Stik vast.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.
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7
Strijk de zoomwaarde van de mouw 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.

8
Strijk 1 korte zijde van het biaislint zoom (10) 1 cm om 
naar de averechtse kant.

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

Speld beide rafelranden van het biaislint aan de zoom 
langs de goede kant van de rok met het omgevouwen  
uiteinde gelijk met MR. Het niet omgevouwen uiteinde van 
het biaislint ligt op het omgevouwen uiteinde.

7

7

7

7

7

1 cm

10

TIP De lengtes 
van het biaislint 

zijn indicatief, omdat 
deze afhankelijk zijn van de 

gebruikte stof. Speld het lint aan 
MV met de V-knipjes gelijk en 

speld de rest van het lint telkens 
tot aan MR. Knip het teveel 

aan stof weg.

TIP
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Stik vast op 0,5 cm van de rafelranden langs de goede kant 
van het werk.

Vouw het biaislint en de naadwaarde opzij en stik op het
biaislint vlak naast de naad door alle lagen heen.

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

0,5 cm

105/6


