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MINNE – BOXY DRESS
ALLE BENODIGDHEDEN VIND JE OP:
https://www.veritas.be/be_nl/creatieve-ideeen/minne-boxy-dress

Beschrijving
Afhankelijk van de stof die je kiest, ziet dit jurkje er telkens anders uit. Wij zijn fan!

ABSOLUTE BEGINNER
NAAIEN

Hoe maak je het?

STAP 1: MA AT
1 maat

STAP 2: DIT HEB JE NODIG
g

2 m stofverbruik Katoen met tie dye effect - per meter 2000010216819 bestel hier

g

Naaigaren

g

Patroonpapier

g

Optioneel: biaislint

versie 2: Katoen met print van bladeren - per meter GEEL 2000010223817 bestel hier

STAP 3: ZO MA AK JE HET
- Teken het model uit op patroonpapier, zoals op de technische schetsen.
Begin met de grote rechthoek en vul de rest van de schets hierop aan. De naadwaarde is niet inbegrepen, dus teken er nog een naadwaarde van 1 cm bij.
Als je een beginner bent, is het altijd slim om eerst een prototype te maken in een oefenstof, voor je in je goede stof knipt.
Zo kan je het model eens doorpassen en kan je nog aanpassingen doen, moest dat nodig zijn.
TIP: Strijk je stof goed voor je het patroon overneemt op de stof en begint te knippen. Sommige stoffen kunnen een beetje krimpen bij het strijken (en wassen), dus zorg dat
je dat doet voor je begint te knippen.
- Knip de patroondelen uit zoals aangegeven op het knipplan. Opgepast, het onderstuk heb je 2 x nodig.
- Overlock of naai met een zigzagsteek langs alle randen van de uitgeknipte patroondelen (tegen het rafelen). Soms kan je beter even wachten tot de stukken aan elkaar gezet
zijn, zo kan je de naden samen stikken.
- Stik de schoudernaden aan elkaar (leg hiervoor de goede kanten van de stof op elkaar) en strijk de naden open. (A)
- Frons de bovenkant van het voor- en rugpand. Doe dit over de hele breedte van de stof, van 84 cm naar 50 cm. Fronsen doe je zo: je stikt met twee lijnen lange stiksteken
langs de te rimpelen rand zonder aan- of af te hechten. Trek dan aan het naaigaren bij het begin en het einde van de gestikte lijnen en je zal zien dat de stof rimpelt. (B)
naaitechniek: fronsen
- Stik de onderkant van het bovenstuk aan de gefronste bovenkant van het onderstuk. (Leg hiervoor de goede kanten van de stof op elkaar.) (C)
- Doe hetzelfde voor het rugpand.
- Leg voorpand en rugpand met de goede kanten van de stof op elkaar en stik in 1 keer de zijnaden toe op 1 cm van de rand. Strijk de naden open. (D)
- Stik de zoom aan de mouwen.
- Strijk de 1 cm naadwaarde aan de halsrand om en stik vast op 0,8 cm van de vouw. Of je kan voor een mooiere afwerking ook kiezen voor een biaislint. Dat doe je zo:
- Vouw het biaislint aan een kant open.
- Leg de rand van het biaislint aan de rand van de hals, met de goede kanten op elkaar.
- Naai het biaislint vast, ongeveer 1 mm boven de vouw.
- Vouw het biaislint helemaal naar binnen, om de rand van de hals.
- Stik het biaislint vast vlak langs de rand naaitechniek: biaislint stikken
- Stik de zoom om op 1 cm. (E)
Afwerking
Dit model is mooi als top of als jurkje. De werkbeschrijving is volledig hetzelfde, je hoeft enkel het onderste deel langer of korter te maken.
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