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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl

Dit patroon is ontworpen door Anneke Kooistra in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de ontwerper en 
bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl zijn niet 
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Dit jurkje kan het hele jaar door gedragen worden. De goudkleurige stipjes op de stof geven het jurkje 
een extra feestelijke uitstraling.  In de winter leuk met een longsleeve eronder of een vestje erboven. 
In de zomer heerlijk met blote armen. Ben je nog niet zo handig op de naaimachine dan is dit een leuk 
project om mee te starten

Benodigdheden
- 1 bol Durable Formidable, Ivory 326
- 1m crèmekleurige stof met een gouden stipje. 
- Gütermann polyesther allesnaaigaren kleur 1
- 85cm wit elastiek 2cm breed 

Overige materialen 
- haaknaald nr 3,5
- stofschaar
- borduurnaald 
- naaimachine 
- spelden
- veiligheidsspeld 

Gebruikte steken en afkortingen
GK  goede kant 
hv  halve vaste 
hknld   haaknaald
l   losse
s  steek/steken
st  stokje
v  vaste
volg  volgende

Moeilijkheidsgraad 
Beginner 

Afmetingen en maatbepaling
- Gehaakt bovenlijfje: 19cm lang bij 39cm breed. 
- Rokgedeelte stof: 1m lang x 70cm breed.  

Voor een andere afmeting:
Zet een even aantal lossen op en zorg ervoor dat toer 1 makkelijk over het hoofd past. Meet rondom het 
lijf, net onder de armen door voor de maat van de jurk. Minder of meerder voor deze maat bij de toeren 
4-13. De toeren 14-22 zijn nodig om het roezelrandje bij de armsgaten te krijgen. Dit is per zijkant 4cm 
aan de voorkant en 4 cm aan de achterkant van het lijfje extra, dus 8cm per zijkant = 16cm. In toer 14-
22 haak je dus al 16cm voor de juiste maat van de jurk, tel deze 16cm mee om de juiste maat voor de 
jurk te berekenen. 
Toer 23-25 hoeven niet te worden meegeteld omdat dit de toeren aan de onderkant zijn. 
Variatietip: Meerder toer 23-25 om een shirtje te haken. 
Meet voor de juiste hoeveelheid stof vanaf de oksel tot de gewenste lengte naar beneden toe. Tel hier 
8cm extra stof bij voor een zoom aan de onder- en bovenkant van het rokgedeelte.
Het elastiek is net zo breed als de onderkant van het bovenlijfje jurk plus 2cm extra om beide korte 
zijden aan elkaar vast te naaien. 
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Patrooninfo en tips
• Haak elk eerste stokje van de toer door middel van 3 lossen.  
• Haak eerst het bovenlijfje van de jurk van boven naar onderen. In toer 22 ga je verder onder de armsgaten daardoor sla 
je de twee korte zijden over van het haakwerk en haak je meteen door in de andere lange zijde. Ga vervolgens verder met 
de stof voor het rokgedeelte van de jurk. 

Patroon
Haak 100 lossen. 
Toer 1: 1v in 1e losse zodat er een cirkel ontstaat, haak 1v in elke volg s (100). 
Toer 2: 1st in de achterste lus van elke s, sluit de toer met 1hv in 1e s (100).
Toer 3: *1st in volg 29s, 1st, 1l, 1st in volg s, 1st in volg 19s, 1st, 1l, 1st in volg s, herhaal * (104). 
Toer 4-13: Haak in de vier lossen: 2st, 1l, 2st, verder 1st in elke s. 
Toer 14: Haak 1st in elke s van de 2 lange zijden van het haakwerk, 
haak 1v in elke s van de 2 korte zijden van het haakwerk, 
Haak 1st, 1l, 1st in de 4 lossen. 
Toer 15: Haak 1st in elke s van de 2 lange zijden van het haakwerk, 
haak 2v in elke s van de 2 korte zijden van het haakwerk, 
Haak 1st, 1l, 1st in de 4 lossen.
Toer 16-21: Herhaal toer 14. 
Toer 22: Haak 1st in elke s van de 2 lange zijden van het haakwerk, 
sla de 2 korte zijden van het haakwerk over, 
Haak 1st, 1l, 1st in de 4 lossen.
Pas de bovenkant van de jurk of het goed zit. Zit het te strak, haal dan toer 22 uit en herhaal toer 16 tot de juiste breedte 
is bereikt. 
Toer 23-25: 1st in elke s. 
Hecht de draad af. 

Leg het haakwerk opzij en ga verder op de naaimachine met de stof voor het rokgedeelte. 
Leg de stof dubbel met de GK naar binnen toe en de zijkanten van de stof tegen elkaar aan. 
Naai de twee zijkanten van de stof op elkaar vast op 1cm vanaf de kant. Dit wordt de achterkant van het rokgedeelte. 

Ga verder met de bovenkant van het rokgedeelte. Vouw de GK van de stof 2,5cm naar de VK van de stof toe en 
vouw vervolgens nogmaals de stof 2,5cm naar de VK van de stof toe zodat een tunnel ontstaat. Speld dit vast aan 
het rokgedeelte. 
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Naai de tunnel vast aan het rokgedeelte op 2mm vanaf de rand van de onderkant tunnel. Laat 5cm open om het elastiek 
door de tunnel te halen. Maak de veiligheidsspeld aan een korte kant van het elastiek vast en haal het elastiek hiermee 
door de tunnel heen. Naai de korte kanten van het elastiek aan elkaar vast, en naai de laatste 5cm van de tunnel 
vervolgens ook dicht.

Verdeel de plooien van de stof gelijkmatig over het elastiek. Leg het elastiek onder toer 22-25 van het bovenlijfje en speld 
aan elkaar vast. Naai het rokgedeelte aan het bovenlijfje vast tussen toer 22 en 23 in. Rek het bovenlijfje tijdens het 
naaien iets uit zodat het tijdens het uit- en aantrekken mee rekt.  
Meet de gewenste lengte voor de rok en knip de stof 3cm langer af voor de zoom.
Naai op dezelfde wijze als bij de bovenkant van het rokgedeelte een tunnel (de zoom) aan de onderkant van de rok, vouw 
ditmaal de stof twee maal 1,5cm naar de VK van het rokgedeelte. 


