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Hoe leuk is het om dezelfde jurk voor je dochter te maken! Dit patroon van Burda leent zich heel goed als basis voor deze
Ibiza jurk. Met wat kleine aanpassingen, het gebruikt van de juiste stof en een leuke band komt dit helemaal goed! In dit
patroon werken we samen stap-voor-stap naar het eindresultaat.
Benodigdheden
ReStyle Broderie stof, art. 069.9066 kleur 009
ReStyle Voeringstof, art. 021.1179 kleur 009
ReStyle balletjesband, art. 017.1073 kleur 187
Burda naaipatroon, art. 064.9305
Dill Parel knopen, art. 007.201103 kleur 11 (2 stuks)
Vlieseline versteviging, art. 025.231025
Overige benodigdheden
Bijpassende kleur naaigaren
Patroonpapier
Naaimachine
Knopspelden
Strijkijzer
Meetlint
Potlood
Schaar
Naald
Maat
Het gebruikte Burda patroon is geschikt voor de maten 92 - 122
Werkbeschrijving (zie volgende pagina’s voor instructiefoto’s)
Stap 1: Begin met het opmeten van je dochter om te bepalen welke maat je moet gaan maken. Pak daarna het Burda
patroon erbij en knip de juiste maat uit het papier.
Stap 2 (foto 1 t/m 5): We beginnen met het veranderen van het voor en achterpand. Allereerst plak je het bovenpand
(onderdeel 2) en onderpand (onderdeel 1) aan elkaar, dus onderdeel 2 op onderdeel 1 en ondereel 4 op onderdeel 3.
Trek 5 cm onder het armsgat een horizontale lijn. Teken daarna vanaf het punt rechts waar onderdeel 1 en 2 aan elkaar
vastzitten een rechte lijn naar beneden, tot de lijn die we zojuist hebben getekend. Daarbij verandert het halslijntje ook,
zoals te zien is op de foto’s. Om het makkelijker te maken tekende ik zowel het nieuwe voorpand als achterpand over op
A4 papier. Ook teken je de nieuwe belegdelen, 2,5 cm breed.
Stap 3 (foto 6): Het mouwpatroon (onderdeel 8) veranderen we ook. Je trekt een lijn 10 cm onder het armsgat. Dit
wordt je nieuwe mouwpatroon. Dan teken je de rimpelstroken en het lussenstrookje op je eigen patroonpapier, dit zijn
toevoegingen die niet in het boekje staan.
Maten inclusief naad
• Mouw-rimpelstrook: 45 cm x 14,5 cm
• Boven-rimpelstrook-rok: 51 cm x 19,5 cm
• Midden-rimpelstrook-rok: 69 cm x 21,5 cm
• Onder-rimpelstrook-rok: 95 cm x 28,5 cm
• Lussenstrookje: 15 cm x 3 cm
Stap 4 (foto 7): Naast de patroondelen moeten we ook alles voor de voeringpatroon maken. Het voeringpatroon is een
verlengde van je voor en achterpand. Dus teken het voor en achterpand op patroontekenpapier, vanuit de armsgaten
36 cm naar beneden, haaks op middenlijn een lijn tekenen. Voor de maat 122, zoom op 22 cm houden.
Stap 5: Alle onderdelen zijn gereed, dus we gaan over op het uitknippen van alle delen. Zoals ik al eerder schreef, kan je
de stroken en het lussenstrookje ZONDER naad uitknippen. Knip de lusjes schuin uit de stof.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Renata de Rover 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.
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Naden aanknippen
• Het voor en achterpand: zijnaden en onderkant: 1,5 cm
• Schouder, hals en armsgat: 1 cm
• Belegdelen: 1 cm, behalve de onderkant: 1,5 cm
• Mouwen, zijnaden en onderkant: 1,5 cm
• Mouwkop: 1 cm
• Voeringdelen: zijnaden 1,5 cm, onderkant 3 cm, middenvoor de rest 1 cm
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Locken
• Voorpand: schouder, zijnaden en onderkant
• Achterpand: schouder, zijndaden en onderkant
• Mouwen: zijnaden en onderkant
• Alle rimpelstroken rondom aflocken
• Belegdelen nadat ze geplakt zijn: schouder, buitenrand en onderkant
• Voering: schouders, zijnaden en middenvoor
Verstevigen
• Belegdelen hals
Nu ligt er een mooi stapeltje en kunnen we beginnen met het maken van de jurk. Ik neem je stap voor stap mee.
Stap 6: Stik de schouder en zijnaden van het voor en achterpand en de schoudernaden van de belegdelen.
Strijk de naden open.
Stap 7 (foto 8,9,10): Maak de lusjes voor de knoopjes. Voor deze jurk hebben we 2 knoopjes, dus we gaan 2 lusjes maken.
Knip een lapje van 10 x 3 cm. Vouw de stof dubbel over de lange zijde met de goede kant aan de binnenkant en stik op
0,5 cm vanaf de zijkant vast. De draadjes niet te kort afknippen, bij het oog van een borduurnaald inrijgen, de draadjes
knopen. Het oog van de naald door de strook schuiven m deze te keren. Knip de strook in 2 even lange stukken knippen.
De strookjes tot lusjes leggen en bij het rechter voorpand vaststikken, zoals te zien op foto 10. Stik ze vast tussen de
voorpanden in, zodat de uiteinden van de lusjes aan de binnenkant niet zichtbaar zijn.
Stap 8 (foto 11,12): Stik het bolletjes-band met de goede kanten op elkaar langs de halslijn, dit doe je met een zigzagsteek en met het paarse garen.
Stap 9 (foto 13,14): Stik de schoudernaden van de voering en strijk open. Plaats de belegdelen langs de halslijn en stik
de buitenrand vast op de voering.
Stap 10 (foto 15 t/m 18): Leg de goede kanten van het beleg op het voor en achterpand en stik langs de hals het vast,
tot het einde van het beleg/pand. Daarna speld je de midden voor van je voering op elkaar en stik je vanaf waar je net
bent gestopt, naar beneden. Stik de zijnaden van de voering tot 15 cm voor de zoom, wat we maken daar splitten, strijk
de naden open. Vouw de zoom 1 cm om, daarna 2 cm en stik de zoom inclusief de splitten vast. Knip de halslijn in, bij het
hoekje knip de stof schuin weg, zoals te zien op foto 18.
Stap 11 (foto 19,20,21): Keer de halslijn om strijk alles netjes plat , stik de halslijn rondom door en rijg de middenvoor
tegen elkaar vast tot 3 cm. Zet speldlijnen, door de voering heen, op 3 cm hoogte.
Stap 12 (foto 22 t/m 26): Nu gaan we over op het maken van de mouwen. Stik de zijnaden en strijk deze open. Vouw van
alle rimpelstroken de bovenrand 3 cm om en strijk deze plat. Stik de rimpeldraden op 1 cm langs de rand met een grote
steek. LET OP: niet aan- of afhechten! Stik daarna op 1 cm naast deze lijn nog een lijn. Speld de strook op de mouw en
verdeel de rimpeltjes mooi. Met het balletjesband gaan we de strook vaststikken, zoals te zien op foto 24. Dan stikken
we op de onderrand van de mouw de rimpelstrook met balletjesband en werken we de zomen af met het balletjesband.
Vervolgens gaan we de kop van de mouw inrimpelen met dubbele grote steek draden. Speld de mouwen in het armsgat.
LET OP: met de voering mee vaststikken en aflocken! Tot slot naaien we de knopen vast op het voorpand.
Stap 13 (foto 27 t/m 32): Na de mouwen gaan we over op het laatste onderdeel, het maken van de rok. Begin met de
bovenste rimpelstrook, stik de zijnaden en strijk deze open. Vouw de bovenrand 3 cm om en strijk deze plat. Stik het
rimpeldraad op 1 cm langs de rand met een grote steek, LET OP: niet aan- en afhechten! Stik daarna op 1 cm naast
deze lijn nog een lijn. Over op het inrimpelen en op het lijf-gedeelte vastspelden. Stik de rimpelstrook vast met het
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balletjesband erop, zoals te zien op foto 32. Herhaal dit met de middelste en onderste rimpelstrook. De zoom werk je ook
weer af met het balletjesband, net zoals we bij de mouwen hebben gedaan.
En toen was de jurk af. Tijd om er heerlijk van te genieten deze zomer. Heel veel succes en plezier met het maken van
deze te gekke jurk!
Liefs van Renata
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