
Stadhuis
De basis van het bruidstenue is 
de strapless jurk (110) van zijde met 
over de gerende rok een laag 
kant. Het lijfje van de jurk heeft 
baleinen in de zijnaden en een 
verhoogde tailleband, voor een 
slank effect. 

Perfecte match
Over de jurk wordt een losse kor-
te top  (110) van hetzelfde kant 
gedragen. De top is afgewerkt 
met biaisband aan de binnenkant 
en heeft achter openvallende 
pandjes. De top sluit bovenaan 
met een lusje met knoopje. Op 
een gekocht diadeem, zijn kanten 
bloemen met nepparels en een 
tule sluier bevestigd. 

Diner 
Voor tijdens het diner is er een 
losse zijden rok (110) die je met 
striklinten over de jurk knoopt. 
Voor valt de rok open waardoor 
het kant van de jurk zichtbaar blijft.

Feest
Wanneer ’s avonds het feest los-
barst, volstaat de strapless 
jurk (110) of kun je kiezen voor  
de combinatie met de losse rok. 
TIP De jurk is ook geschikt voor 
gelegenheden als gala’s. Kies dan 
een kleur kant zoals zwart of parel-
grijs waar je zijde of satijn bij kiest. 
STOF JURK 110: ZIJDE (TOPTEX), KANT (NOOTE BOOM). 

ARMBAND EN KETTING (VERSTEEGH), SCHOENEN (MAI 

PIU SENZA VIA ZALANDO.NL). MODEL DRAAGT MAAT 36 

EN IS 1.75 LANG.

De warme kant
Jurk (111) oogt lekker vrolijk 
door de kantachtige stof en 
vlindermouwtjes. Het model 
heeft een tailleband, een iets ge-
rende rok en rits middenachter. 
De mouwtjes en onderkant zijn 
afgewerkt met een rolzoompje.  
TIP Omdat deze jurk gedeelte-
lijk doorschijnt is een onderjurk 
een aanrader. Je vindt een 
simpel onderjurkje in Knipmode 
november, bij kanten jurk 11. 
Of kijk in onze patronenweb-
shop www.knipmode.nl/shop 
bij onderkleding.
STOF JURK 111: GEKLEURD KANT (NOOTEBOOM). 

ARMBAND (VERSTEEGH), SCHOENEN (ZARA). 

MODEL DRAAGT MAAT 36 EN IS 1.75 M LANG.  

Prachtpakje
Door het brokaat met goud 
springt dit pakje er meteen uit. 
Het getailleerde jasje (103) heeft 
een aparte belijning met zowel 
voor als achter deelnaden met 
afgeronde hoeken. In de bies 
van de blinde knoopsluiting zijn 
de strikdelen meegestikt. De rok 
(104) is een klassiek kokermodel 
met een taille die is afgewerkt 
met een beleg. Vanuit de taille 
lopen deelnaden schuin naar 
achteren. Middenachter een rits 
en een verdekt split. 
TIP Voor wie geen witte trouw-
jurk wil kan dit pakje, uitgevoerd 
in een mooie satijnzijde, ook een 
prachtige optie zijn. 
STOF JASJE 103 EN ROK 104: BROKAAT (MARVIC). KET-

TING (VERSTEEGH), TASJE (A-ZONE). MODEL DRAAGT 

MAAT 36 EN IS 1.73 M LANG. 

Kies voor een minder luxe stof 
en de meeste van deze modellen 

kun je ook gewoon aan

Feestelijk frivool
Naast de bruid zie je wikkeljurk 
(107) van groene stretchsatijn. 
Dit model heeft een opstaande 
halsboord, en een asymmetrisch 
overslagpand met ingestikte 
plooien op de schouder en bij 
de taille. Op de zijnaad sluit de 
jurk met haakjes. Achter is de jurk 
getailleerd, en heeft dit model 
een tailleband. Kobaltblauwe jurk 
(109), een shiftdress, is een A-lijn-
model met over de hele lengte 
een volant, zakken in de zijnaden 
en achter een ristsluiting. 
STOF GROENE JURK 107: STRETCHSATIJN (TST STOF-

FEN). SCHOENEN (RIVER ISLAND), ARMBAND (MI MONE-

DA).  MODEL DRAAGT MAAT 36 EN IS 1.74 LANG.

STOF BLAUWE JURK 109: CRÊPE (CARRINGTON 

FABRICS). SCHOENEN (NOË), OORBELLEN (MICCY’S). 

MODEL DRAAGT MAAT 36 EN IS 1. 77 M LANG.

In fifties-stijl
Jurk (108) is een elegant fifties- 
model van geborduurde roze 
organza met bijzondere halslijn 
met rolkraagje. Achter heeft de 
jurk een V-hals en loopt ook de 
kraag door. Voor in de rok zit een 
stolpplooi met aan beide kan-
ten een diepe plooi. Achter een 
blinde ritssluiting en twee diepe 
plooien in de rok. 
STOF JURK 108: GEBORDUURDE ORGANZA EN BLAUWE 

OTTOMAN (TOPTEX). SCHOENEN (ZARA), ARMBAND  

(VERSTEEGH). MODEL DRAAGT MAAT 36 EN IS 1.75 M 

LANG. 

Bonte bloemen
Maxi-jurk (101) van geprinte zijde 
is een mouwloos maximodel 
met voor en achter een diepe 
V-hals tot de tailleband. Tussen 
de V is een driehoekje gezet; zo 
zakken de schouderbanden niet 
snel af. Hij heeft een verhoogde 
taillenaad met losse blauwe strik 
van ribsband. De bies rondom 
van het bolerojasje (102) staat 
iets tegen de hals op. De drie-
kwartmouwen zijn tweedelig met 
onderin een splitje. 
STOF MAXI-JURK 101: ZIJDE (TST STOFFEN). STOF 

BOLERO 102: DUBBELDOEK CRÊPE TRICOT (TOPTEX). 

SCHOENEN (FLORIS VAN BOMMEL), ARMBANDEN (VER-

STEEGH). MODEL DRAAGT MAAT 36 EN IS 1.74 M LANG.
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Sluier en 
Armcandy

Om het bruidstenue mooi af te 
stylen maak je accessoires van het 

kant van de jurk. Van de bloempatro-
nen maak je ‘armbanden‘ die sluiten met 

parelknoopjes en lusjes. 
Wil je weten hoe je de sluier en arm banden 

maakt, kijk voor de uitleg op  
www.knipmode/tijdschrift 

Pink Lady 
Jurk (106) heeft een getailleerd 
lijfje, een extra brede tailleband 
met daaronder een klokkende 
rok. Onder de halslijn en boven 
de tailleband heeft de jurk rim-
peltjes en middenachter loopt 
een rits. 
TIP Maak van dezelfde stof een 
royale strikceintuur voor een 
extra feestelijk effect.
STOF JURK 106: DOUPION ZIJDE (TST STOFFEN). OOR-

BELLEN (MICCY’S), SCHOENEN (RIVER ISLAND), MODEL 

DRAAGT MAAT 36 EN IS 1.77 M LANG. 

Hartendiefjes
Dit bruidsmeisje en -jonkertje zijn 
om op te vreten in hun outfits (uit 
Knippie 6 2016). Het korte klok-
kende jurkje heeft strikbandjes 
op de schouders en een tule laag 
onder de wijde klokkende rok. 
Het getailleerde giletje van de 
jongen heeft paspelzakjes. Langs 
de stoere broek van flanelachtige 
stof lopen biezen van taft, waar-
van ook het vestje is gemaakt.  
De vrouw draagt jurk (109). 
MEISJE, STOF JURK 10: JACQUARD (NOOTEBOOM). 

HAARSPELD (H&M), SOKJES (PRIMARK), SCHOENEN (H&M) 

| JONGEN, STOF GILET 14: MEMORY (QUALITY TEXTILES). 

STOF BROEK 16: GEMÊLEERDE KEPERSTOF (NOOTE-

BOOM). OVERHEMD, DAS, SNEAKERS (ALLES H&M). 

Pastel power
Als moeder van de bruid ben je 
beeldig in deze jurk (105). Het 
getailleerde model heeft een 
vierkante halslijn met afgeronde 
hoeken en een iets verhoogde 
brede tailleband. Middenachter 
een lange rits en een verdekt 
loopsplit. Het bruidsmeisje steelt 
de show in jurkje (12, uit Knippie 
6 2016). Over het model van taft 
met asymmetrisch rokdeel zit een 
los topje van zilveren kant. 
TIP De jurk van huidkleurige 
crêpe kan bijvoorbeeld ook van 
Shantung-zijde of katoensatijn 
met stretch worden gemaakt. 
MEISJE, STOF JURK: MEMORY (QUALITY TEXTILES), 

KANT (NOOTEBOOM). DIADEEM (H&M), SOKJES 

(PRIMARK), SCHOENEN (H&M) | STOF JURK 105: CRÊPE 

(CARRINGTON FABRICS), ARMBAND (SIX), SCHOENEN 

(SARENZA). 
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