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Beschrijving CLASSY Dress

Patroondelen

1. Voorpand buste (2x)

1a. Beleg buste voorpanden (2x)

2. Linker voorpand rok (1x)

3. Rechter voorpand rok (1x)

4. Contrasterend voorpand rok (1x)

5. Achterpand (1x)

6. Achterpand rok (1x)

7. Mouw (2x)

8. Buitenstrik contraststof (2x)

9. Binnenstrik (2x)

Printen

Om het patroon uit te printen moet je een paar dingen goed in de gaten houden, volg de beschrijving
hieronder precies op:

• Print het patroon uit op A4.

• LET OP!!! Print het patroon op een schaal van 90% uit.

• Knip of snij van de uitgeprinte pagina’s de rechterkant en de onderkant over de lijn af.

• Leg de pagina’s zoals hieronder is aangegeven naast elkaar, links onder in de hoek staat het
paginanummer.

• Ter controle kun je op pagina D,01 en D,02 het vierkant wat daar staat opmeten, dit vierkant is
10 cm x 10 cm.

• Plak de pagina’s aan elkaar door de lijnen tegen elkaar te leggen.

• Neem de patroondelen over zoals deze in de patroondelen lijst staan aangegeven.

D,01 D,02 D,03 D,04
C,01 C,02 C,03 C,04
B,01 B,02 B,03 B,04
A,01 A,02 A,03 A,04

Benodigde stof

Basisstof: 3,80 meter
Contrasterende stof: 1,00 meter
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Stoflegging

Bovenstof dubbel gevouwen

Basisstof open gelegd

Contrasterende stof open gelegd
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Naai-beschrijving

Bovenpand

• Stik de schoudernaden van het voor- en achterpand aan elkaar, voorpaden (1) en achterpand (5).

• Stik de kraag midden achter aan elkaar. Doe dit ook bij de beleg voorpanden (1a).

• Stik de plooi in de kraag. Doe dit ook bij de beleg voorpanden (1a). Laat plooien naar boven
wijzen.

• Stik de kraag op de halslijn aan het achterpand (5). Geef een klein inknip.

• Stik de overige plooien van het voorpand (1) in. Doe dit ook bij de beleg voorpanden (1a). Laat
alle plooien naar boven wijzen, dat wil zeggen dat de vouw naar onder wijst.

• Vouw de binnenstrikken (9) en de buitenstrikken (8) op de vouwlijn en stik de lange zijde en 1
korte zijde dicht. Keer de strikken en strijk de naden plat.

• Stik de zijnaad van het voor- en achterpand aan elkaar. Stik bij de linker zijnaad bij de aangege-
ven tekens de buitenstrik (8) mee, en stik in de rechter zijnaad bij de aangegeven tekens aan de
binnenkant de binnenstrik (9) mee.

• Speld de beleg voorpanden (1a) met de goede kanten op het Voorpand (1) en speld deze langs
de kraaglijn vast.

• Speld de buitenstrik (8) bij de plooien tussen het rechter voorpand bij de aangegeven tekens.

• Speld de binnenstrik (9) bij de plooien tussen het linker voorpand bij de aangegeven tekens.

• Stik de voorrand langs de plooien en kraaglijn. Keer het voorpand en strijk de naden plat.

• Zet met de hand het beleg op de schouder-, hals- en zijnaad vast.

• Naai de mouwnaad van de mouw (7) aan elkaar.

• Speld de mouw (7) in het armsgat. Let hierbij op dat de mouwtekens op elkaar komen.

• Speld tip: Zet de spelden haaks op de stofrand, dan kun je rustig over de spelden heen stikken.

• Werk de mouwzoom af met een rolzoompje.

Rokdeel

• Stik de zijnaden van de rok aan elkaar.

• Stik de rok aan het bovenpand. Let bij het linker voorpand op dat er nog een naad overblijft, en
let goed op het aanzet-teken bij het rechter voorpand waar de volant begint.

• Leg het contrasterende voorpand (4) met de goede kant op het rechter rok voorpand (3) en stik
de bovenkant van de volant aan elkaar.

• Werk de volant aan de voorkant af met een rolzoom.

• Stik een rolzoom aan de bovenkant van het contrasterende voorpand (4).

• Stik het linker voorpand (2) en het contrasterende voorpand (4) aan elkaar.

• Werk de zoom van de jurk af met een rolzoompje.
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