
 

 

 

 

 

 KM1507-31 JURK 

Je kunt dit model maken in de maten (S)34/36, (M)38/40,(L)42/44, 
(XL)46. 
Kijk voor de uitleg bij ‘Hoe meet je de maten?’ op 
www.knipmode.nl/naaitips 
Van dit model is de lengte vanaf de taille ± 65 cm. 
 
Dit heb je nodig 

S M L XL 

Stof van 1.40 m breed met een rapporthoogte van 110 cm. 

1.10 m 1.10 m 1.10 m 1.10 m 

Je hebt verder nodig: elastiek van 6 cm breed. 
 
Teken de volgende patroondelen zelf lengte x breedte 

S M L XL 

Voorpand en achterpand (2x knippen) 

89x65 cm 89x66 cm 89x67 cm 89x68 cm 

Schouderband (2x knippen) 

3x50 cm 3x50 cm 3x50 cm 3x50 cm 

 
Zo knip je de patroondelen uit de stof 
Leg de patroondelen op de stof. Kijk voor de uitleg bij ‘Naden en 
zomen aantekenen’ op www.knipmode.nl/naaitips 
 

 
Zo zet je het model in elkaar 
Kijk voor de uitleg bij ‘Naden naaien, afwerken en strijken’ op www.knipmode.nl/naaitips 
Panden 
1. Naai de zijnaden (lange naden) op elkaar. 
Elastiek 
2. Knip van het elastiek 82–90–98–102 cm + naden af. Naai de uiteinden van het elastiek op elkaar. Je hebt nu 
een ring. Vouw de naad open en naai de naden tegen de verkeerde kant vast. Verdeel het elastiek in vier gelijke delen. 
Geef deze punten met spelden aan. Zet de spelden dwars op het elastiek. 
3. Leg de verkeerde kant van het elastiek aan de goede kant op de bovenrand van de panden. Let op: houd de 
gestikte naad van het elastiek op een zijnaad en de overige spelden op de andere zijnaad, middenvoor en 
middenachter. Speld de onderrand van het elastiek tegen de patroonlijn aan de bovenrand van de panden bij de 
aangegeven tekens op elkaar vast. Rek tijdens het naaien het elastiek iets uit. Naai het elastiek op de panden vast. 
Schouderbanden 
4. Leg een dikke draad op de goede kant in het midden van de schouderband. Vouw de schouderband om de 
draad in de lengte dubbel met de goede kant op elkaar. Naai de lange randen op elkaar. Naai één uiteinde dicht en naai 
hierbij de draad vast. Knip de naad tot 0,25 cm van het stiksel af. 
5. Keer de schouderband door aan de draad te trekken. Knip het dichte uiteinde + de draad af. Speld de 
uiteinden van de schouderbanden ± 9 cm vanaf de zijnaden op de verkeerde kant aan de bovenrand van de panden. Pas 
de jurk voor de lengte van de schouderbanden. Naai de schouderbanden vast. Vouw de schouderbanden naar boven en 
naai ze op de bovenrand van het elastiek vast. 
Afwerking 
6 Kijk voor de uitleg bij ‘Zichtbare zoom’ op www.knipmode.nl/naaitips. Naai een zoom van 1 cm breed in de 
onderrand van de jurk. 
 
 


