
15 TOPJURKEN VOOR ELK SEIZOEN
PLUS 1 EXCLUSIEF NIEUW PATROON!

Jurken 3



www.lannoo.com

Registreer je op onze website en we sturen je regelmatig een nieuwsbrief met 
informatie over nieuwe boeken en interessante, exclusieve aanbiedingen.

Jurken 3 is een samenwerking van Lannoo en Roularta Media Group.  
La Maison Victor is een merk van Roularta Media Group.

COLOFON
Hoofdredactrice La Maison Victor: Ann De Tremerie
Redactiecoördinator La Maison Victor: Britt Guetens
Ontwerp en uitvoering patronen: Evelien Cabie
Fotografie: Stephen Mattues, Felicia Van Ham, Diane Hendrikx,  
Stephen Mattues
Styling: Siska Loraine, Sarah Roelstraete
Ontwerp en vormgeving: Tessa Colyn
Illustraties: Livina Stockmans
Eindredactie: Gerda Rijsselaere 

Als je opmerkingen of vragen hebt, kun je contact opnemen  
met onze redactie: redactielifestyle@lannoo.com

© Roularta Media Group nv, Roeselare en Uitgeverij Lannoo nv, Tielt, 2022
D/2022/45/79
ISBN 978 94 014 8316 2

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen  
in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier zonder voorafgaande schrifte‑
lijke toestemming van de uitgever.



Onlangs hield La Maison Victor een grote lezersenquête. Maar liefst 8.000 naaifans namen 
de tijd om die in te vullen. En wat bleek? Jurken zijn jullie favoriete kledingstukken om 
te maken! Dat treft, want dat is nu net waar wij ook dol op zijn! Met een jurk heb je name-
lijk je outfit al klaar na één enkele creatie. Je bent meteen gekleed van top tot teen en je 
ziet er gegarandeerd stijlvol en vrouwelijk uit. 

Na twee bestsellers – Jurken en Jurken 2 – stelde de redactie van La Maison Victor het 
nieuwe boek, Jurken 3, samen. De selectie bevat 15 jurken die hun populariteit stuk voor 
stuk bewezen hebben. Er staan jurken in voor elke gelegenheid én voor elk seizoen. 
Bovendien vind je in Jurken 3 een nieuw, trendy patroon dat exclusief voor dit boek 
ontworpen werd, de Alvita jurk.

Laat je begeleiden door de duidelijke stap-voor-stapwerkbeschrijvingen in dit boek.  
En vergeet niet dat je ook altijd terechtkunt op www.lamaisonvictor.com voor meer tips, 
een groot archief aan videotutorials en een hechte community van medenaai(st)ers die 
steeds voor je klaarstaan met raad en daad. 

Veel maakplezier!

Britt Guetens
Ontwerpster La Maison Victor

www.lamaisonvictor.com
#lamaisonvictor
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Voor je  
begint,  
kies de  
juiste maat

I N F O
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Meten is weten 
Ga niet zomaar uit van je confectiemaat, maar vraag eerst iemand om jouw lichaamsmaten  
te meten en vergelijk deze met de maten uit de tabel. Laat je vooral niet afschrikken door het 
maatnummer. Het belangrijkste is immers dat je kledingstuk comfortabel zit en mooi valt.

Maat  30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56

Lengte  160 164 166 167 168 169 170 171 172 172 172 172 172 172

BO  72 78 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140

TO  66 66 66 70 74 78 82 84 88 94,5 101 107,5 114 120,5

HO 82 87 92 96 100 104 108 112 116 122 128 134 140 146

Borstomtrek (BO) meet rond het 
breedste deel van de borst onder 
de armen door.

Tailleomtrek (TO) meet 
rond het smalste deel van je 
bovenlichaam. 

Heupomtrek (HO) meet rond 
het breedste deel van het 
onderlichaam.

Armlengte meet vanaf het topje 
van de schouder tot de pols met 
een lichtjes gebogen arm.

MAATTABEL / DAMES 30 - 56 / IN CM

Let op!  
Vergelijk altijd met 
de maten uit de 
tabel! Meet niet op 
de patronen, want 
deze afmetingen 
komen niet exact 
overeen wegens 
extra waarde voor 
draagcomfort. 
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Aida jurk
Een jurk met zoveel pit, die dan  
ook nog eens uiterst comfortabel  
zit? Dat noemen wij een droomjurk. 
Door het smokgedeelte in de taille 
krijg je een mooi zandloperfiguur.  
En aangezien smokwerk rekbaar is, 
maakt het echt niet uit of je nu een 
ijsje meer of minder hebt gegeten.

Ons stofadvies
Wij kozen voor een soepel  

vallende, lichtgewicht pure  
viscose. Een ideaal luchtig  

stofje voor in de zomer.
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Model
Maat 34 tot 56

Raderblad 7 en 8

Kies de juiste maat aan de hand van de matentabel die je terug‑
vindt op pagina 9. De onderstaande tabel geeft de lengte van dit 
kledingstuk aan. 

Maat 34 36 38 40 42 44

Middenruglengte 
(in cm) 

125,5 126 126,5 127 127,5 128

46 48 50 52 54 56

128,5 129 129,5 130 130,5 131

Benodigdheden
• Plakvlies: max. 20 cm
• Naaigaren
• Elastisch garen
• Stof (breedte 140 cm): zie tabel

Maat 34‑42 44‑56

Stoflengte (in cm) 280 320

Extra stofadvies
Deze jurk is enkel geschikt voor niet‑rekbare stofjes, met een 
voorkeur voor dunne stofjes. De hals is voorzien van een niet‑ver‑
stevigd aangeknipt beleg, wat te wijd zou vallen bij rekbare stoffen.

Patroondelen
Deze delen vind je terug op de raderbladen bij dit boek.  
Knip ze volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A voorpand top: 2x
B voorpand rok: 1x aan stofvouw
C rugpand: 1x aan stofvouw
D beleg RP: 1x aan stofvouw
E zak: 2x

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

Naadwaarde
Teken deze naadwaarden rond de patroondelen alvorens ze uit te 
knippen.

A, E rondom: 1 cm
B, C MV/MR: 0 cm (aan stofvouw) – zoom: 3 cm ‑ rondom: 1 cm
D MR: 0 cm (aan stofvouw) ‑ rondom: 1 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.

Verstevigen
Verstevig deze delen door de averechtse kant te bekleven met 
plakvlies.

D helemaal

Patroondelen op de stof
Let op!
Dit is een knipplan voor stoffen met een standaardbreedte van 
140 cm. Maak je dit model in de stof uit de La Maison Victor‑ 
collectie, kijk dan bij de stoffen op onze website voor het knipplan 
dat bij de desbetreffende LMV‑stof hoort, want de stofbreedte 
hiervan kan verschillend zijn.

• STOF •
Lengte 280 cm (maat 34 tot 42)

Stofvouw

Zelfkant

70 cm 
breed

E

B
C

A

D
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Lengte 320 cm (maat 44 tot 56)

Werkbeschrijving
1 Voorpand
    

Markeer het aangeduide punt op het voorpand (A) met een rijg‑
draadje. Werk de lange kant van het aangesneden beleg van beide 
delen A af met een zigzagsteek of overlock.

Leg beide delen A met de goede kanten op elkaar. Speld de 
onderste hoek van het aangesneden beleg van beide delen A met 
de goede kanten op elkaar. Stik vast van de taillenaad tot het 
rijgdraadje, en verder tot de eerste hoek van het aangesneden 
beleg. Knip de naad in tot tegen het stiksel aan het rijgdraadje en 
strijk de naad open.

Vouw het aangesneden beleg om naar de averechtse kant van A 
en strijk plat. Speld de naad van het aangeknipte beleg op de mid‑
denvoornaad van beide delen A en de onderzijde op de taillenaad 
van A. Stik voorlopig vast in de taillenaad.

Duid de merktekens voor de zakken op het voorpand van de rok (B) 
aan met een rijgdraadje. Werk de rechte zijrand en de onderrand 
van de zak (E) af met een zigzagsteek of overlock.

Vouw de bovennaad (1 cm) van de zak om naar de averechtse 
kant en strijk de rand. Vouw vervolgens de bovenrand om op het 
merkteken, met de goede kanten op elkaar. Stik de rechte rand 
vast. Knip het hoekje bij en keer de bovenrand met de goede 
kant naar buiten. Strijk vervolgens eerst de ondernaad naar de 
averechtse kant om en vervolgens de rechte zijnaad. Stik tot slot 
de gevouwen boord bovenaan vast door alle lagen heen op 3,5 cm 
van de rand.

Stofvouw

Zelfkant

70 cm 
breed

A
B

C

D

E

A

A A A

A

A

EB

E EE
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Speld de rechte zijnaad van E op de rijgdraadjes van B en stik vast 
van rijgdraadje tot rijgdraadje en van rijgdraadje tot zijnaad. Stik 
bovenaan een verstevigend driehoekje. Stik een stukje van de 
schuine zijnaad van E voorlopig vast in de naad.

Smok de taillerand van B als volgt: neem een lege spoel en draai 
met de hand het elastiekgaren met een lichte spanning op de 
spoel. Plaats de spoel in het machinehuis (de bovendraad blijft 
je gewone garen). Stik nu met steeklengte 4 aan de goede kant 
van B op 2 cm van de rand tot in de naadwaarde. Let erop dat je 
niet hecht, maar maak handmatig een knoopje in het uiteinde 
van je garen. Stik op dezelfde wijze nog 7 maal van naad tot naad, 
telkens op 1 cm evenwijdig met het vorige stiksel. Rek het reeds 
gestikte elastiek uit tijdens het stikken zodat de stof netjes plat‑
ligt. Geef een voorlopig stiksel in de naad om de uiteinden van het 
elastiek vast te zetten.

Speld en stik de taillenaad van A en B met de goede kanten op 
elkaar en werk de naad af met een zigzagsteek of overlock. Strijk 
de naad naar B.

2 Rugpand

Teken aan de goede kant van het rugpand (C) een lijn met krijt of 
uitwisbare marker tussen de bovenste twee merktekens van de 
zijnaad. Smok D op dezelfde wijze als B op deze lijn en herhaal dit 
8 maal onder deze lijn (dus tot het onderste merkteken, je maakt  
1 stiksel meer dan in het voorpand).

Werk de onderrand van het beleg RP (D) af met een zigzagsteek 
of overlock. Speld de bovenrand van D met de goede kant op de 
goede kant van de halsrand van C. Stik vast. Strijk de naadwaarde 
naar het beleg toe en geef een stiksel op de halsrand van het 
beleg vlak naast de naad zodat D vasthangt aan de onderliggende 
naadwaarde. Dun de overtollige naadwaarde van C en D uit.

3 Schouder- en zijnaden

Vouw het aangeknipte beleg van A om naar de averechtse kant 
van A op de gestreken lijn en speld de schoudernaden van A en 
B met de goede kanten op elkaar (de gestreken rand van A ligt 
tegen de naad van C/D). Vouw hierover D om met de goede kant 
op A. Stik de schoudernaad vast en werk de naad af met een zig‑
zagsteek of overlock. Strijk de naad naar C.

E

B

B

E

B

E

B
E

A

C

C

C

C

C

D

C

D

D

C A
D

19 



20 20 



21 

Speld de zijnaden van A/B en C met de goede kanten op elkaar. 
Stik vast, geef enkele knipjes in de ronding van de okselnaad en 
werk de naad af met een zigzagsteek of overlock.

4 Mouwomslag

Werk de mouwnaden af met een zigzagsteek of overlock. Strijk 
de zoom om naar de averechtse kant van het werkstuk op het 
tweede merkteken en stik vast op 5 cm van de rand. Vouw de rand 
nogmaals 3 cm om naar de goede kant (op het volgende merkte‑
ken) en strijk de rand. Stik de omslag vast in de onderarmnaad en 
de schoudernaad.

5 Zoom

Werk de zoom af met een zigzagsteek of overlock. Strijk de zoom‑
waarde van de jurk rondom om op 2,5 cm. Stik de zoom vast.

6 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar!

C

A A

5 cm
3 cm

wat is die 5 cm dan id tekst?

21 
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MOEILIJKHEID

Nummer één
zomerhit

Nellie jurk
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Nellie jurk
Chillax! Deze T-shirtjurk is ultra 
comfy. Lekker oversized en met een 
verrassend detail aan de mouwen. 
Toch liever een T-shirtversie? Neem 
dan de jurk over tot aan de zoomlijn 
van het T-shirt en speel met kleur 
voor een andere look!

Ons stofadvies
Wij kozen voor een mengeling 

van 92% katoen en 8% elastaan. 
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Model
Maat 34 tot 56

Raderblad 9 en 10

Kies de juiste maat aan de hand van de matentabel die je terug‑
vindt op pagina 9. De onderstaande tabel geeft de lengte van dit 
kledingstuk aan. 

Maat 34 36 38 40 42 44

Middenruglengte 
T‑shirt (in cm)

53,5 53,75 54,25 54,5 54,75 56,5

46 48 50 52 54 56

56,75 57 57,25 57,75 58 58,25

Maat 34 36 38 40 42 44

Middenruglengte 
jurk (in cm)

83,75 84,25 84,75 85,25 85,75 88,25

46 48 50 52 54 56

88,75 89,25 89,75 90,25 90,75 91,25

Benodigdheden
• Naaigaren
• Boordstof (breedte 70 cm): max. 10 cm
• Stof (breedte 140 cm): zie tabel

Maat 34‑46 48‑56

Stoflengte jurk (in cm) 160 215

Tip!
Wij maakten ook een T‑shirtversie van deze jurk. Neem hiervoor 
het patroon van A en B over tot aan de zoomlijn van het T‑shirt  
en voorzie 30 cm minder stof. De werkbeschrijving blijft dezelfde.

Extra stofadvies
Wij gebruikten een felgekleurde katoenen jersey voor de jurk en 
een lichte, zomerse French terry voor het T‑shirt in twee kleuren. 
Werkelijk alle elastische stoffen zijn geschikt. Stoffen zonder rek 
zijn helaas niet bruikbaar, want dan kan je hoofd niet door  
de halsopening.

Patroondelen
Deze delen vind je terug op de raderbladen bij dit boek.  
Knip ze volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A voorpand: 1x aan stofvouw
B rugpand: 1x aan stofvouw
C mouw VP: 2x
D schouderstuk: 2 x
E mouw RP: 2x
F halsboord: 1x aan stofvouw, in boordstof

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

Naadwaarde
Teken deze naadwaarden rond de patroondelen alvorens ze uit te 
knippen.

A, B   MV/MR: 0 cm (aan stofvouw) ‑ zoom: 3 cm ‑ rondom: 1 cm
C, D, E  zoom: 3 cm ‑ rondom: 1 cm
F   MR: 0 cm (aan stofvouw) ‑ rondom: 1 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.
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