
Voorbereiden model:

Voor het intekenen van deze jurk heb je de grondpatroon van 
de blouse/jurk nodig. Je hebt in les 5 je grondpatroon blouse en 
mouw getekend op de maten van je klant/klasgenoot.

De jurk is uit 3 verschillende stoffen gemaakt, dus er moet bij de 
stofoplegging ook 3 verschillende intekeningen zijn.
Deze jurk word eveneens gevoerd.
 
Uitvoering model:

Teken de halslijn is iets dieper en rond, zie de foto. 

De bustesucon is verplaatst naar de zijnaad.

De jurk is aan de voorkant asimetrisch. Tekenen naar eigen 
inzicht de 2 gekleurde stroken stof in je model, nadat jij het 
voorpand gespiegelt hebt.

Achter zijn er coupnaden in het pand. Middenachter zit een rits 
van 55 cm en is er ook een split. Deze is 20 cm lang.
De lengte van het jurk vanaf de taille is 58 cm.
De korte mouw is 22 cm lang.

De zoom loopt iets koker toe, hiervoor teken je aan de nieuwe 
zoom elk 1,5 cm naar binnen, de rechte lijn laat je uitlopen op 
de heupdiepte.

Het jurk word  met een beleg bij de hals ( blz. 2.23-2.24) en 
voering afgewerkt. Maak een kopie van je tekeningen en teken 
hierop het beleg voor/achter in en ook de voering. Teken het 
beleg evenwijdig 4 cm breed. Zie ook extra uitleg ‘Jurk gevoerd’ 
op www.alfafashion.nl/patroontekeken/jurk gevoerd

  Modelintekenen      Asimetrische Jurk          MM3      

Stofoplegging:

Haal met patroontekenpapier de patroondelen 
en de voering uit de tekening en maak hier een 
stofoplegging van. De stof komt op roze papier, 
de voering op geel.

Denk er goed over na, hoe je de patroondelen 
op de stoffen legt (RvD). Welke delen moet-
en/kunnen aan de stofvouw ? En welke moeten 
op enkel stof?

Vergeet niet om alle patroondelen te benoemen 
en met knipjes en andere merktekens te verzien.
De stofbreedte is 75 cm. 
Voering is 70 cm breed.


