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Geschikt voor maat 104/110-116/122-128/134-140/146 
 
ALGEMEEN 
* Knip de delen met 1 cm naad en zoom uit; tenzij anders vermeld. * Leg voor het stikken 
van de naden de delen met de goede kanten op elkaar, tenzij anders vermeld. * Stik het 
band aan weerszijden smal op de kant op de aangegeven plaats. 
* R im pe le n  Zie pag. 31 in het werkschrift. 
 
Nodig 
* 0,80 (0,90-0,95-1,05) m turkoois stof van 140 cm br. 
* 0,45 m rekbare goudkleurige stof van 90 cm br. 
* 1,50 m voile van 140 cm br. (klare sluier). 
* 1,15 (1,25-1,35-1,45) m goudband met pailletten van 2 cm br. 
* 1,05 (1, 20-1,35-1,50) m goudband met kraaltjes van 1,75 cm br. 
* 0,20 m zwart band van 3 cm br. 
* 1,45 (1,55-1,60-1,75) m franjeband van 8 cm br. 
* 0,45 m goudkleurig elastiek van 1 cm br. 
* elastiek van 1,5 cm br. 
* 0,65 (0,70-0,75-0,80) m elastiek van 5,5 cm br. 
 
Knippen 
* U it  t u r k o o is  Schouderband (2x knippen); voor- en achterbeen (2x knippen); pijpband 
6x23 (24-25-26) cm (2x knippen) 
* U it  g o u dk l e u r i g  Bovenstukje 24x59 (63-67-71) cm; heupband 12x62 (66-70-78) cm 
 
WERKWIJZE 
BOVENSTUKJE 
1. Sluit het bovenstukje tot een ring, laat de naad aan een kant van de vouwlijn tussen 

de tunnellijnen open (= binnenkant). 
2. Vouw het bovenstukje dubbel en stik de vouwrand smal en 1,5 cm van de kant door, 

zodat er een tunnel ontstaat. 
3. Stik 67 (71-75-79) cm franjeband op de buitenkant kant langs de onderrand 

bovenstukje; rek hierbij de stof iets uit. 
4. Stik de onderrand binnenkant met een inslag op het franjeband vast en 1,5 cm vanaf 

de onderrand door, zodat er een tunnel ontstaat. 
5. Vouw de schouderbanden dubbel en stik de lange randen op elkaar. 
6. Keer de schouderbanden. 
7. Stik band met pailletten langs lange randen op de schouderbanden. 
8. Rimpel de uiteinden van de schouderbanden tot 5 cm in. 
9. Stik de uiteinden van een schouderband ± 8 cm aan weerszijden van middenvoor en 

middenachter onder de vouwrand van het bovenstukje. 
10. Rijg elastiek door de tunnels en zet de uiteinden op elkaar vast. 
11. Zoom de tunnelopeningen dicht. 
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VERVOLG

BROEK 
12. Stik band met kralen over de aangegeven lijn op de benen. 
13. Stik de middenvoor- en middenachternaad. 
14. Stik de binnenbeennaden. 
15. Rimpel de bovenrand benen iets in. 
16. Sluit de heupband tot een ring. 
17. Vouw de heupband dubbel en stik de vouw smal op de kant door. 
18. Knip van het brede elastiek 62 (66-70-78) cm + naden af en sluit het tot een ring. 
19. Schuif het elastiek in de heupband en zet de onderranden heupband op elkaar vast 
20. Stik de heupband, iets uitgerekt, langs de bovenrand benen; stik hierbij 70 (74-78-86) 

cm frandjeband tussenuit. 
21. Rimpel de onderrand benen in. 
22. Sluit de pijpbanden tot een ring. 
23. Vouw de pijpbanden dubbel. 
24. Stik de dubbele pijpband langs de onderrand benen. 
 
SLUIER 
25. Werk de buitenrand van de sluiter met een lock- of zigzagsteek af. 
26. Knip voor de haarband van goudkleurig elastiek 42 cm + naden en van het zwarte 

band 15 cm + naden af. 
27. Sluit het elastiek tot een ring. 
28. Stik de naad aan de uiteinden van het band tegen de verkeerde kant vast. 
29. Stik het band over het midden op het elastiek; rek hierbij het elastiek uit. 
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