Variatie Sterre in Wonderland
Maak nu patroon Sterre ook in poplin!
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Peplum C
(Korte versie)
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Overige benodigheden:
Jurk A: 10 cm plakvlieseline
Jurk B: extra optie 3 meter biasband

Voorbereiding
- Download het gratis patroondeel en plak aan elkaar met plakband.
- Knip:
2x het voorpand uit de stof
2x het achterpand uit de stof
1x voorrok uit de stof
1x achterrok uit de stof
Voor Peplum C
Knip voor Peplum C voor het rokje, het rokpatroon op maat door een stuk van de
onderkant (zoom) af te knippen. Doe dit zowel van de voorrok als de achterrok.
Voor de maat 92 moet er 18 cm vanaf geknipt worden.
Voor de maar 104 moet er 20 cm vanaf geknipt worden.
Voor de maat 116 moet er 23 cm vanaf geknipt worden.
Voor de maat 128 moet er 26 cm vanaf geknipt worden.
Voor de maat 140 moet er 28 cm vanaf geknipt worden.
Voor de strikken/banden knip 2x een strook van 9 cm breed en 70 cm land.
Meet dit nog even na bij het kind: als je de banden wat korter wilt maak je ze
wat korter, wat langer knip ze dan wat langer.
voor Jurk A
Knip de halve cirkel 1x uit stof en 1x van plakvlieseline. Knip voor de ruche een
strook van 55 cm land en 6 cm breed.

Werkbeschrijving
Jurk A
Foto 1
Plak de vlieseline op de halve cirkel en strijk de ruche dubbel.
Foto 2
Rimpel de ruche alvast voor en stik deze op de halve cirkel.
Foto 3
Strijk de ruche om en plat, speld op de halve cirkel met de knipjes op elkaar op middenvoor.
Stik de halve cirkel vast op het voorpand.
Foto 4
Leg de voorpanden op elkaar, goede kant stof op goede kant stof. Speld en stik alles in 1x dicht
in de volgende volgorde: de armsgat, de schoudernaad, strik, hals, schoudernaad, strik en
armsgat. Doe dit ook voor het achterpand.
Foto 5
Knip van beide panden een randje van +/- 0,5 cm af en keer de panden binnenstebuiten dus
goede kant stof buiten. Strijk plat. Rol tijdens het strijken de randen goed uit tussen duim en
wijsvinger.
Foto 6
Speld de zijnaden op elkaar en stik ze vast.
Foto 7
Vouw de zijnaden op elkaar en stik ze vast.
Foto 8
Speld en stik de zijnaden van de rok dicht. Strijk de zijnaden open.
Foto 9
Rimpel de rok voor, iets groter/ongeveer 2 cm langer dan dan het bovenstuk van de jurk. Speld
de rok op de knippen en zijnaden, goede kant stof op goede kant stof. Stik op het bovenstuk de
rok vast. Werk deze naad eventueel af.
Foto 10
Stik de zoom erin en knoop de schouderstrikken op de maat van het kind.

Jurk B
Begin bij foto 4 en volg de werkbeschrijving tot en met foto 10. Als extra optie hebben wij een
biasband en een strikje op het bovenstuk gestikt op 3 cm vanaf de onafgewerkte onderkant.
Doe dit tussen foto 8 en 9 in. Ook stikte we hetzelfde biasband op de zoom.

Peplum C
Begin bij foto 4 en volg de werkbeschrijving tot en met foto 10.
Foto 11
Strik de ceintuur, keer deze en strijk plat.
Foto 12
Strijk bij de gerafelde kant 1 cm om. Speld die kant op de zijnaden en stik vast.

