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EDITO

In de 5 jaar dat La Maison Victor bestaat, hebben we al oneindig veel prachtige
creaties van lezeressen voorbij zien komen op social media én natuurlijk ook in
het echt. Ik heb het altijd meteen gezien als iemand uit mijn omgeving of een
toevallige passant een zelfgemaakt kledingstuk draagt uit de LMV-collectie.
En dan kan ik het natuurlijk niet nalaten om er een welgemeend complimentje
op te geven.
Heel vaak zijn het jurken die de revue passeren. Elke vrouw draagt én naait
namelijk graag een jurk, van eenvoudige tot iets meer ingewikkelde modellen.
Daarom besloten we tijdens de brainstorm voor een nieuw boek om opnieuw
voor een gevarieerde jurkencompilatie te gaan. In dit boek vind je 15 onmisbare
jurkpatronen uit de laatste edities van ons bekende naaimagazine. Maak jij ze
allemaal?
Veel naai- én draagplezier!
Britt Guetens
Hoofdredactrice La Maison Victor

www.lamaisonvictor.com
#lamaisonvictor
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Stofkeuze
Elke soepele geweven stof
van bijvoorbeeld katoen, viscose
of polyester is geschikt voor
dit patroon. Wij gebruikten een
doorzichtige stof met donkere
bloemenprint.

Had je nog geen idee van wat je met je
mooie transparante bloemenstofje kon
maken? Dan is dit patroon jouw must
make! Deze zwierige blousejurk heeft
een prachtig aansluitend bovenstuk dat
we nog vrouwelijker maakten met een
striklintje. Het rokgedeelte is zwierig rond
de heupen en zoomden we om op midilengte,
halverwege de kuit. Als je net als wij een
transparante stof gebruikt, dan is een
onderjurkje een must, maar ook heel mooi!

JEWEL JURK

ewel Jurk
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MODEL

VERSTEVIGEN

Maat 34 tot 56

Verstevig deze delen door ze langs de averechtse kant te
bekleven met plakvlies.
A
F
G

knoopsgatenbeleg
1 deel
elk deel helemaal

NAADWAARDE
Teken deze naadwaarden rond de patroondelen alvorens ze uit
te knippen.
A
B, E

rondom: 1 cm
MV/MR: 0 cm (aan stofvouw) - zoom: 1,5 cm rondom: 1 cm
C, D, F, G MR: 0 cm (aan stofvouw) - rondom: 1 cm
H
zoom: 1,5 cm - rondom: 1 cm

Maat

34

Achterlengte

112 cm

36

38

40

42

44

112,5 cm 113 cm 113,5 cm 114 cm 114,5 cm

46

48

50

52

54

Let op!
Vergeet niet om alle merktekens die aangeduid zijn op het
patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en
rijgdraad (meer info p. 21).

56

115 cm 115,5 cm 116 cm 116,5 cm 117 cm 117,5 cm

PATROONDELEN OP DE STOF
Lengte 260 tot 270 cm
(maat 34 tot 56)

BENODIGDHEDEN
•

Naaigaren
Blinde rits: 40 cm
Knopen (ø 11 mm): 4
Plakvlies: max. 45 cm
Stof: zie tabel
•
•
•
•

Stofvouw
70 cm
breed

Maat

34

36-56

Stofbreedte 140 cm

260 cm

270 cm

PATROONDELEN
Deze delen vind je terug op de raderbladen bij dit boek.
Knip ze volgens de aangeduide frequentie uit de stof.
A
B
C
D
E
F
G
H
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voorpand bovenstuk: 2x
voorpand rok: 1x aan stofvouw
rugpand bovenstuk: 1x aan stofvouw
plat stuk: 2x aan stofvouw
rugpand rok: 1x aan stofvouw
kraag: 2x aan stofvouw
kraagvoet: 2x aan stofvouw
mouw: 2

Let op!
Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te
tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch
knippen. Leg
deel bekomt.

Zelfkant

B

E

C

D
A

D

F

G

H

STRIK

Let op!
De rechte strook zonder letter dient om het striklint te maken.
Dit deel staat niet op het raderblad en moet je bijgevolg zelf
tekenen (zie werkbeschrijving). Je hebt de strook slechts 1x nodig.

F

G

Harriet Jurk
Maak dit model in een stevige
tricot of een geweven stof met
voldoende gewicht. Wij kozen voor
een redelijk zware damesstof in
prachtig donkerzeegroen.

Op zoek naar een flatterend model voor
vele figuren? Gevonden! Harriet is een
prachtige jurk met decolletésplit, figuurnaden en een wijd uitlopende rok. Het model
valt heel mooi in stevige winterstoffen.
HARRIET JURK

Stofkeuze
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MODEL
Maat 34 tot 56

NAADWAARDE
Teken deze naadwaarden rond de patroondelen alvorens ze uit
te knippen.
A, B, F, G, H, K, M, N
C, D, I, J
E
L

rondom: 1 cm
rondom: 1 cm - zoom: 2 cm
MV: 0 cm (aan stofvouw)- rondom: 1 cm
rondom: 1 cm - zoom: 0 cm

Let op!
Vergeet niet om alle merktekens die aangeduid zijn op het
patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en
rijgdraad (meer info p. 21).

VERSTEVIGEN
Verstevig deze delen door ze te bekleven met plakvlies.
M, N elk deel helemaal

BENODIGDHEDEN
•

Plakvlies: +/- 50 cm
Blinde rits: 60 cm
Naaigaren
Stof: zie tabel
•
•
•

PATROONDELEN OP DE STOF
Lengte 165 cm (maat 34 tot 46)

Maat

34-46

48-56

Stofbreedte 150 cm

165 cm

190 cm

Stofvouw

G

F

J

75 cm breed

E K N

D

H

M
I

B

PATROONDELEN
Deze delen vind je terug op de raderbladen bij dit boek.
Knip ze volgens de aangeduide frequentie uit de stof.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
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voorpand bovenstuk midden: 2x
voorpand bovenstuk zij: 2x
voorpand rok midden: 2x
voorpand rok zij: 2x
tailleband VP: 1x aan stofvouw
Basislijn mooie stof
zak: 4x
rugpand bovenstuk Markeerlijn
midden: 2x
rugpand bovenstuk zij: 2x
naad
rugpand rok midden:Overlock
2x
rugpand rok zij: 2x Rits
tailleband RP: 2x
Stiklijn: steeklengte 2,5
mouw: 2x
beleg VP: 2x
beleg RP: 2x

C

Zelfkant

Let op!
Basislijn voeringstof
Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te
Stofvouw
tegen
de stofvouw zodat je 1 symmetrisch
knippen. Leg
deel bekomt.
Stofrichting

Knoopsgat

F

A

Lengte 190 cm (maat 48 tot 56)
Stofvouw

Voorkant mooie stof
L

Achterkant voeringstof

F

B
F
C

Voorkant voeringstof

E

H

Extra stof voor de vouw
Zelfkant
Vlieseline

N

G

J

75
cm breed mooie stof
Achterkant

Stiklijn groot: steeklengte 4
Vouwlijn

L

M

I

D
K
A

