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PLAK VOORBEELD PATROON:

WERKBESCHRIJVING MAMA MIZZY'S OVERSLAGJURKJE
Het Mama Mizzy overslagjurkje is een patroon voor TRICOT stoffen. Het is een heel leuk 
variabel jurkje waar je onnoemelijk veel combinaties mee kan maken. 
Zo kun je als je een beetje handig bent de mouwen verkorten, en/of verlengen, helemaal 
weglaten , het jurkje in twee delen splitsen zodat je een rokje en een shirtje krijgt. 
Daarnaast kun je door de losse onderdelen, het geheel met verschillende stofjes in elkaar 
naaien en afwerken met leuke sierbandjes, strikjes, opdrukken en andere opschmuck.
Echt een jurkje waar je alle kanten mee uit kunt en met 1 basispatroon van het Mama 
Mizzy's  Overslagjurkje heb je zeker weten voor meerdere leuke jurkjes naaiplezier.
Voor Inspiratie kun je natuurlijk op de website http://mamamizzy.nl terecht. Daar staan 
meerdere exemplaren om ideeen uit op te doen. Ze staan onder het kopje Categorieen 
van mijn blog onder – inspiratie Overlsagjurkje.

Het patroon is geleverd zonder naadwaarde. Neigt de maat die je naait naar een 128, dan 
naai je zonder verdere naadwaarde toe te voegen. Neigt de maat die je naait naar een 
134 dan naadwaarde toevoegen aan alle zijden behalve de halslijnen van voor en 
achterpand! Zomen zijn NIET aangetekend!

TIP: Bij iedere stof, maar zeker bij TRICOT is het belangrijk iedere naad  na het afwerken 
goed met stoom te strijken, dit verzinkt de stiksels in de stof en zorgt voor een duurzame 
naad! Mama Mizzy raadt dan ook aan om IEDERE naad na stikken  en afwerken even te 
stoomstrijken. Je zult merken dat het eindresultaat er daardoor nog professioneler uit zal 
zien!

http://mamamizzy.nl/


PRINTEN, KNIPPEN EN PLAKKEN PATROON
Open het pfdpatroon in pdf-reader. Klik op bestand en Afdrukken. Er zal nu een venster 
openen voor de printerinstellingen. Zet deze instellingen op Poster en de afdrukstand op 
Liggend. 

(je kunt eventueel nog knipmarkeringen aanvinken, hierdoor zullen in de hoekjes van 
iedere pagina hoekjes worden geprint die aangeven waar je de papieren moet vouwen om
de lijnen vloeiend in elkaar te laten overlopen. (het patroon telt 8 pagina's zonder 
knipmarkeringen en 12 pagina's met knipmarkeringen.) Print nu het patroon. 

Vouw de witte randen van de a4-papieren en plak met plakband de patroondelen tegen 
elkaar aan. Het makkelijkste is om eerst met een aantal kleine stukjes op de voorkant de 
delen aan elkaar te plakken en vervolgens alle vouwlijnen aan de achterzijde van boven 
naar beneden afplakken.

Nu is het gehele patroon aan elkaar geplakt en kun je patroon gemakkelijk uitknippen. 

KNIPPEN PATROONDELEN:
VLIESELINE OF NAADBAND 2CM X 8CM  (8 STUKS)

BUITENSTOF
 2X VOORPAND BOVENZIJDE
1X ACHTERPAND BOVENZIJDE (OP DE STOFVOUW) 
2X ROKDEEL  (OP DE STOFVOUW)
2X MOUW
2X MOUWBOORDJES 4CM X 16,5CM
 
VOERING
2X VOORPAND BOVENZIJDE
1X ACHTERPAND BOVENZIJDE (OP DE STOFVOUW)

1 SIERBIAIS VOOR DE HALSLIJN (LENGTE CA 110CM)
2X REKBAAR SIERBAND VOOR DE SCHEIDINGSLIJN ROKDEEL (CA 40CM LENGTE)
2X BOORDBAND VOOR DE ARMBOORDJES

DISCLAIMER

Dit patroon  is een ontwerp van Mama Mizzy's en deze beheert ook alle kopieerrechten 
met betrekking tot dit ontwerp en de werkbeschrijving. Alle rechten zijn dan ook 
voorbehouden aan Mama Mizzy's en niet voor kopiëren en delen te gebruiken!
Alleen voor persoonlijk gebruik. Niet voor commerciele doeleinden te gebruiken.

Mama Mizzy 2014 All copyrights reserved. 

Mocht je tips, op of aanmerkingen of andere feedback hebben met betrekking tot het 
patroon, kun je mailen naar mamamizzy@hotmail.com 

mailto:mamamizzy@hotmail.com


HET JURKJE NAAIEN

Strijk de vlieseline op alle schouderlijnen. (dus zowel voering als buitenstof)

Stik de schoudernaden van de bovenzijden voorpanden en het bovenzijde achterpand 
vast. Doe dit voor zowel de buitenstof als de voering. (met de goede kanten op elkaar)
Vouw de naden open en strijk ze plat. Knip overtollig stof af tot 0,5 cm van de naad. 

Neem beide bovenstukjes nu en leg ze met de foute kanten op elkaar. Volledig rondom 
vastspelden en daarna vaststikken rondom het hele bovenstukje op 0,5cm van de rand. 
(dit is alleen een hulpmiddel om de dubbele laag stof als 1 stuk te kunnen verwerken 
daarna en mag daarom gestikt worden met een zo grof mogelijke steek)



Neem de mouwen zowel de voering als de buitenstof en naai ook deze langs de zijkanten 
op elkaar vast met een naadwaarde van ongeveer een 0,5 cm. Wanneer je dit gedaan heb
benader je de mouwen verder als 1 geheel. 

Neem de mouwen en zet deze met de goede op de goede kant vast aan de 
schoudernaden. 

Het zou er nu ongeveer zo uit moeten zien:

Bevestig het sierbiais langs de gehele halslijn (dus van het ene uiteinde, door de neklijn en
tot aan het andere uiteinde voorpand)  Instrukties voor biais vastszetten:



Speld de bias op de foute zijde met 1 zijde op 0,5cm van de rand van je halslijn. Stik vast.

Knip de 0,5cm naadwaarde die uitsteekt af en klap het biais over de halslijn.  Stik nu op 
de goede kant je biais door. 

Leg het bovenstukje nu met de goede kant naar buiten opengevouwen neer en vouw de 
beide voorpanden over elkaar, Speldt de uiteinden van de voorpanden aan de zijnaden van
het andere voorpand. (je bepaald zelf of je het rechterdeel voorlangs laat lopen of het 
linkerdeel, ik heb gekozen in de tutorial voor het linkerdeel over het rechterdeel) Stik de 
pandjes vervolgens op elkaar vast. (Zodat de 2delen nu 1 geheel zijn.)



Neem het voorpand rokdeel en stik deze aan het voorpand bovenzijde.   Met de goede 
kanten op elkaar. Stik nu ook de rekbare sierband over de daarnet gestikte naad. Doe dit 
ook met achterpand rokdeel en achterpand bovenzijde. Stik de naad na het afwerken 
netjes door. 

Bevestig nu de sierband over de daarnet gestikte naad. 



Je overslagjurkje krijgt al vorm. Stik de mouw en zijnaad in 1 lijn. 
Doe dit voor beide zijnaden. Maak een schuin inknipje waar de stof iets omhoog komt. Dit 
is vaak net onder de oksel. 

De mouwen werk je af door schuin op de draad geknipt tricot als boordstof  te bevestigen.
Verdeel de omtrek van de mouw in 4 delen en zo ook je voorgestikte mouwboordje. Stik 
de naad na het aannaaien van het boordje netjes door! (dit voorkomt omklappen van de 
boordjes na het wassen!) 

Tricot als boordstof bevestigen doe je alsvolgt:
1. Neem het belegje en vouw deze in de breedte dubbel met de goede zijde op elkaar.  



Stik op ongeveer 1 cm van de rand dicht.

2. Draai het geheel naar de goede kant en vouw dubbel

3. Schuif het ronde boordje om het mouwuiteinde met de ruwe kanten op elkaar. 
Speld dit vast en stik op 1 cm langs de rand. Werk de naad netjes af.



4, Vouw het boordje terug naar de goede kant en geef de mouwuiteinde een doorstiksel.

 

Als laatste stap de onderste rand 1,5 cm omvouwen en met een tweelingnaald op de 
goede kant de zoom vaststikken op 1,5 cm van de rand. (belangrijk dat je het jurkje even 
past om te kijken of de lengte goed is, anders aanpassen!)

Veel Plezier met het maken van het Mama Mizzy's  Overslagjurkje!


