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

Dit patroon is ontworpen door Debbie 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.

Stoere jurk met neon kleuren, heel leuk voor deze zomer. Zit heerlijk door de zachte joggingstof. Voor de wat frissere 
dagen goed te combineren met een legging waardoor dit jurkje ook nog goed te dragen is in de nazomer.

Benodigdheden 
Voor een jurkje maat 110/116.
Joggingstof 70 / 160. Ik gebruikte een doorgestikte joggingstof.
Boord Restyle met neon 70 cm
Koord neon 70 cm
Biasband jersey print 90 cm
Bijpassend garen

Werkbeschrijving:
Leg de stof dubbelgevouwen, met de verkeerde kant naar boven, op tafel.
Gebruik een bestaand jurkje en leg deze op de stof (foto 1).

Teken het jurkje over met textielkrijt op de stof, haal 6 cm van de gewenste lengte af want hier komt nog de boordstof. 
(foto 2)
Knip de stof uit met 1 cm voor de naad behalve bij de mouwen en de hals. De hals van het voorpand knip je nog iets 
ronder. (foto 3)

Stik de zij- en schoudernaden. Ik gebruik een lockmachine. Wanneer je met de naaimachine werkt, werk dan eerst de 
naden af met een zigzagsteek.

Knip biasband op maat voor de mouwen en hals. Leg de biasband opengevouwen en met de goede kant onder op de 
verkeerde kant van de stof en stik vast (foto 4). Vouw de biasband om de stof en stik op de goede kant vast (foto 5).

Knip voor de onderkant de boord op maat. Haal er ongeveer 10 cm vanaf zodat het boord iets strakker om de benen 
komt. Naai de uiteindes op elkaar vast. Verdeel het boord in 4 gelijke stukken (foto 6) en doe dit ook met de onderkant 
van het jurkje zodat de rek van het boord mooi verdeeld wordt. Rek tijdens het stikken het boord iets uit.

Schrijf met textielkrijt de cijfers op de jurk en naai het koord met de hand vast (foto 7).
Tip: brand de uiteinden van het koord zodat het niet gaat rafelen.

Ik had nog een legging in de kast liggen en deze versierde ik ook met biasband. Hiervoor gebruikte ik 110 cm biasband. 
Deze naaide ik met de hand vast aan de zijkant van de legging. Zo heb je een heel leuk setje waar je lang mee vooruit 
kunt.
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