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Show them you’re a goddess. Ulla is  heel indrukwekkend in haar 
eenvoud. Deze soepelvallende midihalterjurk sluit redeli jk aan bij 

de borsten en loopt uit naar onder toe. Drapages sieren de hals 
vooraan en het bovenstuk van de rug. Die golfjes creëer je met 

behulp van een tunneltje waar je een l int door ri jgt. Freestylen is 
hier absoluut toegestaan: een koordje in een contrasterende kleur, 

een mooie strik met een lang l int aan, een ragfijn parelsnoer of 
je eigen toffe idee. Deze sobere jurk is vrij  makkelijk te maken, in 

jouw favoriete lengte, maar mist nooit haar effect. 
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afmetingen patroon (in cm)

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

lengte 110 110,75 111,25 112 112,5 113,25 114 114,5 117 118 119,25 120,25 121,25 122,5

borstomtrek 83,25 87,25 91,25 95,25 99,25 103,25 107,25 111,25 117,25 123,25 129,25 135,25 141,25 147,25

tailleomtrek 92 96 100 104 108 112 116 120 126 132 138 144 150 156

heupomtrek 118,5 122,5 126,5 130,5 134,5 138,5 142,5 146,5 152,5 158,5 164,5 170,5 176,5 182,5

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

   hier verkort of verleng je het patroon

Dit 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 
(= aansluitend rond de boezem, losvallend) is er 
extra ruimte (bovenop de zuivere lichaamsmaten) 
in de breedtematen inbegrepen. Afhankelijk van de 
gewenste snit kan er gekozen worden om eventueel 
een maat kleiner of groter te maken 

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

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

https://www.fibremood.com/nl/patronen-verkorten-en-verlengen
https://www.fibremood.com/nl/patronen-verkorten-en-verlengen
https://www.fibremood.com/nl
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benodigdheden 

• Naaigaren

• Koord/lint: zie tabel (optioneel, want je kan ook 
het patroondeel voor het lint gebruiken) 

• Stof: zie tabel

stofadvies Het patroon kan in zowel gebreide als geweven stoffen. Dat de stof soepel valt is een must. Met 
te stugge stoffen (zoals dikke jeans) vloeit het model niet zoals het hoort en kan je geen mooie 
drapages maken.

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

stofbreedte 110 cm cm 260 290 290 295 295 300 305 320 335 360 365 375 385 400

stofbreedte 140 cm cm 245 250 250 250 250 255 255 255 305 310 325 330 335 345

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

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

lengte cm 166,5 167,75 168,75 170 171,25 172,25 173,5 174,75 176,5 178,25 180,25 182 183,75 185,5
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patroondelen & naadwaarden (in cm)

Om het kledingstuk volgens de beschreven manier in elkaar te naaien, teken je de 
aangegeven naadwaarden rond de papieren patroondelen alvorens ze uit te knippen. 

1. VP: 1x aan stofvouw

2. RP: 2x

3. lint: 1x aan stofvouw
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stofplan voor een effen stof 
stofbreedte 110 cm
32 - 44

LET OP 
patroondeel 3 heb je slechts 1 keer nodig.

1

2

2

3

1

1

2

2

3

46 - 58

ZELFKANT

ZELFKANT

ZELFKANT

ZELFKANT

 

Knip patroondeel 1 in 2 ter hoogte van MV en 
voorzie naadwaarde. 
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stofplan voor een effen stof 
stofbreedte 140 cm

STOFVOUW

ZELFKANT

32 - 58

knip kort door patroonpapier en 
stof op volgende omtrekspunten

enkel knipje  

V-knipje  

 
markeer de volgende binnen-
punten met een rijgdraadje

    
binnenpunt

patroondelen merken
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 1

LET OP 
patroondeel 3 heb je slechts 1 keer nodig.
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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 zijnaden, alle randen van het aangesneden beleg 
van VP (1) en RP (2) en de MR-naden af met een overlock-
steek.

VP voorpand

RP rugpand

MV middenvoor

MR middenrug

goede kant

averechtse kant

2

1
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2
Speld en stik de MR-naad tot het rijgdraadje. 

Speld en stik de zijnaden tot de rijgdraadjes. 

3
Strijk de verticale belegdelen om op de plaats van de 
V-knip bovenaan en in de richting van het rijgdraadje. 
Strijk de MR-naad open.

Strijk ook de zijnaden open.
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Speld de belegdelen voorlopig vast. 

Strijk de horizontale belegdelen van VP nu om naar de 
averechtse kant (= 4 cm).

Stik vast op 3 cm van de gevouwen rand.

Strijk de horizontale belegdelen van RP nu om naar de 
averechtse kant (= 4 cm).
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Stik vast op 3 cm van de gevouwen rand.

4
Vouw het lint (3) dubbel in de hoogte met de goede kant 
naar binnen.

Stik de aangegeven zijden en laat een opening in het mid-
den van de lange zijde om het lint te kunnen keren.

Keer binnenstebuiten en naai de opening dicht.

Rijg het lint door de tunnel van het VP. 

Strop de bovenkant van het VP op tot je een breedte bekomt 
van 17,5/18/18,5/19/19,5/20/20,5/21/21,5/22,5/23/23,5
23,5/24 cm. Speld voorlopig vast. 

Rijg het lint door de tunnels van de RP’en.
Laat een stuk lint vrij van 6,5/6,5/7/7/7/7,5/7,5/8/8/8,5/
8,5/9/9,5/9,5 cm dat over de schouders loopt.
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17,5/18/18,5/19/19,5/20/20,5/21/21,5/22,5/23/23,5/24 cm

6,5/6,5/7/7/7/7,5/7,5/8/8/8,5/8,5/9,5/9,5 cm
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Strop de bovenkant van elke RP op tot je een breedte be-
komt van  6,5/6,5/7/7/7/7,5/7,5/8/8/8,5/8,5/9/9,5/9,5 
cm.
Speld voorlopig vast.

Stik de aangesneden belegdelen aan de armuitsnijding van 
VP en RP telkens vast op 2 cm van de omgevouwen rand 
tot bovenaan. (zodat het lint vastzit).
Stik onderaan in een boogje richting zijnaad. (volg de vorm 
van het beleg).

Stik het aangesneden beleg aan MR vast op 2 cm van de 
gevouwen rand. Stik onderaan in een boogje richting MR-
naad.

5
Werk de zoomwaarde af met een overlocksteek.

Strijk de zoomwaarde om en naai of stik vast. 
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6,5/6,5/7/7/7/7,5/7,5/8/8/8,5/8,5/9/9,5/9,5 cm
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