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Werkwijze zomerjurk 

Benodigde hoeveelheid stof: 80 cm rode stof en 80 cm fruitstof (voor een lange jurk maat 146) 

1.Patroon getekend voor het bovenlijfje. De hoogte van het halspunt naar benden (mv-lijn) bedroeg 

20cm.  Mocht je een bestaand patroon willen gebruiken van strak shirt, denk dan aan de volgende 

dingen: 

 Trek vanaf middenvoor een loodrechte lijn door het laagste punt van de hals tot het armsgat. 

 Vanaf het punt waar de lijn het armsgat raakt ga je 3-4 cm richting mv en daar zet je een 

kruis. 

 Het eindpunt van de oksel plaats je 2-4 cm omhoog (volg de lijn van de zijnaad) 

 Teken dan opnieuw het armsgat 

 mv vanaf halspunt tot onderkant bedraagt 20 cm 

 

 

 

 

 

Daarna heb ik met het biezenvoetje 7 evenwijdige biezen 

gestikt. 

Vervolgens het patroon op de stof gelegd. De middelste bies komt overeen met mv. Het patroon 

doorgeslagen. 

2.Het patroon overgenomen op de voering. Vervolgens de stof op de voering gespeld. Het armsgat 

en de hals dicht gestikt. De schoudernaden 

open gelaten. De drie bandjes tussen de 

schoudernaden gevoegd en vastgespeld. 

Daarna met het drievoudige stiksel vast 

gestikt. Langs het armsgat en de halslijn 

elke 5 mm inknipjes gegeven tot het stiksel. 

Het geheel gekeerd en daarna op het randje 

gestikt, zodat de hals en het armsgat mooi 

blijven. De zijnaad met een grote steek 

vastgezet, zodat het strak makkelijker is om 

het achterpand te bevestigen. 

 

2.De achterpand is gemaakt van smokwerk, zodat de jurk gemakkelijk aan- en uitgetrokken kan 

worden. Het achterpand bestaat uit 2x de rugbreedte en 20 cm hoogte.  

 

 



Let op!!! De rokbreedte achter bedraag ook 2x de 

rugbreedte en 70 cm roklengte. Deze wordt aan het 

achterpand gelockt. 

 

 

 

 

 De bovenkant van het achterpand wordt eerst afgewerkt met een rolzoompje. Hiervoor gebruik ik 

het rolzoomvoetje. Voor het smokken maak ik geen gebruik van mijn gewone spoelhuisje, maar van 

een cordonnetspoelhuis, werkt fantastisch. Stel de machine in op steeklengte 4 en zet de 

draadspanning op 2. Evenwijdige lijnen stikken op 1,5 cm afstand van elkaar. Ik zet de naaldpositie 

helemaal naar links en laat de rechterkant van mijn voetje langs het rolzoompje lopen. Zo schuif ik 

steeds een baantje op. Vergeet niet 

om elke baan aan het begin en 

einde goed vast te stikken, zodat 

het elastiek niet los kan komen. 

Houd de stof ook steeds strak 

terwijl het onder het voetje door 

gaat, niet trekken! Door blijven 

gaan totdat de laatste baan van het 

smokwerk over het achterpand 

gaat en nog net de naad mee stikt 

van de rok. 

3.De voorkant van de rok bedraagt 2x de rugbreedte (anders is de rok uit balans) en 70 cm hoogte. 

De bovenkant van de rok wordt met het rimpelvoetje ingewerkt tot het aan het voorpand past. 

Hiervoor kan de draadspanning op 4 blijven staan. 

4.Voorpand en de voorkant van de rok aan elkaar locken. 

5.Voorpand en achterpand aan elkaar locken. 

6.Knip 4 stroken van 10 cm hoogte en de volledige stofbreedte. 2 stroken helemaal aan elkaar vast 

lokken. Doe dit 2 keer. Boven en 

onderkant met een rolzoompje 

afwerken. Vervolgens met het 

rimpelvoetje de stof op 1 cm van 

de bovenkant rimpelen.  De ene 

ronde strook op 5 cm van de 

onderkant aan de rok bevestigen 

en de andere strook aan de 

onderkant bevestigen. 

 

 



7.Laat het kind de jurk passen en bevestig dan de bandjes aan de achterkant. Kies ervoor om de 

bandjes aan de achterkant iets meer naar het midden te plaatsen, zodat de bandjes niet steeds 

afzakken. 

8. Zie hier het resultaat. 

 


