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Ga aan de slag met deze super leuke jurk! 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.
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Benodigdheden
ReStyle Broderie stof, art. 069.9066 kleur 009
ReStyle Voeringstof, art. 021.1179 kleur 009
ReStyle balletjesband, art. 017.1073 kleur 089
Burda naaipatroon, art. 064.6023
Dill Parel knopen, art. 007.201103 kleur 11 (3 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 34 - 44
Werkbeschrijving (zie volgende pagina’s voor instructiefoto’s)
Stap 1: Begin met het opmeten van jezelf 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 1,2): Voor deze Ibiza jurk is er een kleine aanpassing in het patroon nodig, namelijk bij het mouwpatroon
(onderdeel 4). 15 centimeter onder de oksel, en dus 4 centimeter boven de dubbele lijn op het patroon, gaan we een
lijn tekenen. Daarna gaan we beide randlijnen van de mouw ook iets naar binnen tekenen, zodat de mouwwijdt smaller
wordt. De ontwerpster heeft het sample in maat 36 gemaakt, waarbij de mouwwijdte nu 33 centimeter wordt. Knip nu het
nieuwe mouwpatroon uit, dus het bovenste gedeelte vanaf de nieuwe lijn die je hebt getekend. Nu gaan we op ons eigen
patroonpapier een extra rimpelstrook tekenen van 16,5 x 45 centimeter. Knip deze vervolgens ook uit.
Alle patroondelen zijn nu klaar, dus kunnen we aan de slag met het maken van de jurk. Het advies om vooraf de stof te
wassen en/of strijken.
Stap 3: Speld de patroondelen op de stof en daarna op de voering om alle onderdelen uit te knippen. Gebruik hierbij de
stoflegging die bij het patroon zit (in het boekje).
Naden aanknippen
• Rondom rimpelstroken: 1,5 cm
• Schouder, armsgaten en hals bovenlijfje: 1 cm
• Onderkant en zijnaden: 1,5 cm
• Mouwen ronding: 1 cm
• Mouwen zijnaden en onderkant: 1,5 cm
• Belegdelen halslijn rondom: 1 cm
• Lus-strook rondom: 0 cm
Voering
• Voor- en achterpand schouders, armsgaten en hals: 1 cm
• Voor- en achterpand zijnaden: 1,5 cm
• Zomen: 3 cm

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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Nu heb je een mooi stapeltje liggen naast je en kunnen we beginnen met het maken van de jurk. Burda heeft bij
het patroon een boekje geleverd met uitleg hoe te maken. Met behulp van het boekje, de instructiefoto’s in deze
werkbeschrijving en uitleg erbij gaat het vast helemaal lukken.
Stap 4 (foto 3 t/m 8): We beginnen met de lusjes voor de knoopjes. Volg hiervoor de uitleg uit het boekje bij stap 1 en de
extra foto’s in deze werkomschrijving. LET OP: Bij 1a middenvoor apart aflocken! Vervolg de stappen t/m stap 3.
Stap 5 (foto 9 t/m 18): Nu gaan we verder met stap 4 t/m 7 uit het boekje, alleen voegen wij ons balletjesband toe bij
stap 7. Zie hiervoor de foto’s in deze werkbeschrijving en de extra uitleg hieronder.
• Vouw de stof om en stik met een grote steek om de stof in te rimpelen.
• Bij de zoom van de onderste strook stik je het balletjesband erop, stik de zoom daarna door.
• Nu stik je de voering in elkaar zoals aangegeven in het boekje. Ook het zoompje mag er in, 1 cm omvouwen en daarna
2cm omvouwen en doorstikken.
• LET OP: Nu stik je eerst het balletjesbnad langs de halslijn op 1 cm van de rand met de goede kanten op elkaar van de
band en het stof (foto 18)
Stap 6 (foto 19 t/m 23): Vervolg stap 8 en 9 met de uitleg en plaatjes uit het boekje, en de extra foto’s in deze
werkbeschrijving.
Stap 7: Vervolg stap 10 zoals in het boekje staat beschreven en het bijbehorend plaatje. Stap 11 slaan we over.
Stap 8 (foto 24 t/m 31): Nu maken we een tussenstap en gaan we aan de slag met de extra mouw rimpelstrook. Stik op
de onderrand van de mouw de rimpelstrook met balletjesband en werk de zomen af met het balletjesband, op dezelfde
manier als hoe we het deden bij de rok. Op de foto’s 28 t/m 31 is te zien hoe dit is gedaan bij de zoom van de mouw.
Nu is je jurk echt klaar….zie je het al voor je…slippertje erbij…of gewoon je sneakers….
strandtas…terras…of strand….kortom, je bent klaar voor de zomer!!
En als je het leuk vind….Maak je er ook nog 1 voor je dochter…te leuk toch?!
Heel veel succes en plezier met maken….
Liefs Renata
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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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