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Voor wie graag elegant door het leven fladdert, is  er nu 
Dora. Dankzij  haar eenvoudige snit krijgen de elegante 

vl indermouwen de aandacht die ze verdienen. De jurk heeft 
een opstaande kraag en de rits wordt mooi gecamoufleerd in 

de rugnaad. Dora geeft het beste van haarzelf in knie-,  
kuit- en enkellengte. Met of zonder riem die de tail le 

accentueert. Check het stij ladvies voor jouw figuurtype  
en ontdek hoe j i j  Dora het best draagt. 
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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.

afmetingen patroon (in cm)

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

lengte 118 118,75 119,25 119,75 120,25 120,75 121,5 122 123,75 124,5 125,25 126,25 127 127,75

mouwlengte* 36,5 37 37,75 38,25 38,75 39,25 40 40,5 41,5 42,25 43 43,75 44,75 45,5

tailleomtrek 89,5 91,5 93,5 97,5 101,5 105,5 107,5 111,5 118 124,5 131 137,5 144 150,5

heupomtrek 94,25 97,5 100,5 104 107,5 110,75 113,5 116,75 123 128,5 134,25 140 145,75 151,25

* Inclusief de schouderlengte.

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.

matentabel (in cm)

HO

BO

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

lichaamslengte 160 164 166 167 168 169 170 171 172 172 172 172 172 172

BO (borstomtrek) 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140

HO (heupomtrek) 86 90 94 97 100 103 106 109 115 120 125 130 135 140

  hier verkort of verleng je het patroon

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) inbegrepen omwille van het draagcomfort 
en om een bepaalde snit te bekomen (=los). 
Afhankelijk van de gewenste snit kan er gekozen worden om 
eventueel een maat kleiner of groter te maken. 
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benodigdheden 

stofadvies Zet een gebreide of geweven stof in. Liefst soepelvallend, zo komt Dora het best tot haar recht. 
Tenzij je statement sleeves – een echte hype – wil. Dan is een stuggere stof, zoals bijvoorbeeld 
een katoen, een prima plan. Hou je van een opvallende print? Doen! 

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

stofbreedte 110 cm cm 290 295 300 310 320 325 330 340 355 370 380 410 410 420

stofbreedte 140 cm cm 250 250 250 270 270 270 275 275 280 280 295 395 410 425

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

• Naaigaren

• Strijkbare tussenvoering: max. 40 cm

• Blinde rits: 62 cm

• Stof: zie tabel
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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. 

LET OP

De delen die 
gemarkeerd zijn 

in lichtgeel worden 
langs de averechtse 
kant bekleefd met 

een strijkbare 
tussenvoering. 

soort materiaal  

stof  

strijkbare tussenvoering 

1. voorpand : 1x aan stofvouw

2. rugpand: 2x 

3. kraag: 2x aan stofvouw

4. zak: 4x 

5. riem: 1x aan stofvouw 
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stofplan voor een effen stof 
stofbreedte 110 cm
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stofplan voor een effen stof 
stofbreedte 140 cm

patroondelen merken

32 - 52

knip kort door het patroonpapier en  
de stof op de volgende omtrekspunten

enkel knipje 

dubbel knipje 

V-knipje 

markeer de volgende binnenpunten 
met een rijgdraadje

binnenpunt
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2
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4 4 3
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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 schoudernaden van het VP (1) af met een over-
locksteek. 

1

VP voorpand

RP rugpand

MV middenvoor

MR middenrug

RRP rechterrugpand   

LRP linkerrugpand     

goede kant

averechtse kant

stri jkbare tussenvoering
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Werk de MR- en schoudernaden van het RP (2) af met een 
overlocksteek.

Speld en stik schoudernaden en strijk de naadwaarde 
open.

2
Speld en stik 1 van de 2 kraagdelen (3) aan de halslijn.

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

2 2

1

2 2

1

2

3
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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 rand van de kraag. Stik vast met de 
blinde ritspersvoet.

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

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.

1,5 cm
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3
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3
Werk de onderkant van het overgebleven kraagdeel af met 
een overlocksteek. 

Speld en stik de aangeduide zijden.

Dun de naadwaarde in de hoeken uit.

Om een mooie ronding aan de halslijn te krijgen knip je 
driehoekjes uit de resterende naadwaarde.

3

2

3

2
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3
3

1

2 2

Vouw het kraagdeel met overlockte onderkant samen met 
de naadwaarde opzij in de richting van dat kraagdeel en 
stik op het kraagdeel op 2 mm van de naad. Doe dit tot zo 
ver je kan.

Om een mooie ronding aan de halslijn te krijgen knip je 
driehoekjes uit de naadwaarde.

Vouw het kraagdeel met de overlockte zijde netjes naar de 
averechtse kant en speld vast langs de goede kant van het 
werk. Stik vast in de aanzetnaad.

4
Werk de armuitsnijding af als volgt: stik van rijgdraadje 
tot rijgdraadje op 0,5 cm van de rafelrand.

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

3

1

2 2

0,5 cm

1 2

3

1 2
3
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Stik de omgestreken naadwaarde deze keer vast op 2 mm 
van de rand (opnieuw van rijgdraadje tot rijgdraadje).

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.

5
Werk de zijnaden van VP + RP en de rechte zijde van de 
zak (4) af met een overlocksteek.

2 mm

1 2

1 2

1 2

4
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Speld de rechte zijde van de zak op de zijnaad van het VP
en RP met de rijgdraadjes op elkaar. Stik vast tussen de 
rijgdraadjes.

Vouw bij het VP de naadwaarde van de zak opzij en knip
schuin in het VP tot vlak voor het rijgdraadje.

Vouw de zak van het VP samen met de naadwaarde opzij
en geef een stiksel vlak naast de naad door alle lagen
heen (= de zak + de onderliggende naadwaarde van het VP).

Speld de zijnaden. Stik vast vanaf het rijgdraadje aan 
de armuitsnijding precies tot aan het rijgdraadje van de 
zak, stik verder vanaf het volgende rijgdraadje tot aan de  
zoom.

1/2 4

1 4

1 4
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Speld beide zakdelen op elkaar en stik op 1,5 cm van de 
rafelranden. Leg de naadwaarde van het VP en RP opzij  
om precies tot de rijgdraadjes te kunnen stikken.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

6
Strijk de zoomwaarde om en vouw terug open.

Vouw de rafelrand tegen de gestreken vouwlijn en vouw 
nog eens door op de plaats van de gestreken vouwlijn.

Stik vast net naast de rand.

1,5 cm

TIP
Als je een dikkere

 of een gebreide stof 
gebruikt, werk  

de zoom dan af met  
een overlocksteek.  

Vouw de zoomwaarde  
om en stik vast.

TIP
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7
Vouw de riem (5) dubbel in de hoogte met de goede kant 
van de stof naar binnen.

Stik de aangegeven zijden en laat een opening om de riem 
te kunnen keren.

Keer de riem met de goede kant naar buiten en naai de 
opening dicht.

5


