Love Jackie!
Zomervestje waarbij we Jackie nr 2, 3 en nummer 4 combineerden.

Benodigdheden
-Patroon Jackie
Stof (140 cm breed):
- Voor de maten 92 en 104: 120 cm
- Voor de maten 116 en 128: 125 cm
- Voor de maten 140 en 152: 130 cm
Overige benodigdheden:
- 35 cm vlieseline
- 4 drukkers
- 150 cm koord

Voorbereiding
Knip de benodigde patroondelen uit met de juiste maten:

- Voor het voorpand en het rugpand neem je Jackie nr. 2 maar deze hoeft maar 1x geknipt te
-

worden (dus niet 2x zoals aangegeven op het patroon)
Voor de mouwen, manchetten, capuchon en ruches gebruik je Jackie nr 4. Let op: Knip de
ruches 25 cm langer dan het patroon.
Voor de hartjes gebruik je Jackie nr. 3.

Foto A
Meet de juiste aantal cm bij de zijnaad af van het voorpand en rugpand. Trek een haakse
rechte lijn bij de voorkant en middenachternaad vouw van de rug. Knip de onderkant van de
jurk van het patroondeel.
Foto B
Neem nu het rood gearceerde beleg over op een stuk papier en hou aan de onderkant de
lengte van de juiste maat aan. Dit moet 2x van de stof geknipt worden en 2x van vlieseline
geknipt worden. Knip ook een strookje vlieseline voor de voorkanten van het rimpelstrook van 6
cm breed en de lengte van het schootje.

Voor de gerimpelde strook van het vestje is geen patroondeel maar knip je uit:
- Voor de maten 92 en 104: een strook van 130 cm lang en 14 cm hoog
- Voor de maten 116 en 128: een strook van 135 cm lang en 18 cm hoog
- Voor de maten 140 en 152: een strook van 140 cm lang en 22 cm hoog.

Leg alles op de stof (behalve de rimpelstrook, die heb je al geknipt uit de stof) en knip uit, ook
de vlieseline. Wacht alleen nog even met de hartjes: dat wordt beschreven bij foto 19.

Werkbeschrijving
Foto 1
Plak de vlieseline op de beleggen en de voorkant van het rimpelstrook.
Foto 2
Speld en stik de schoudernaden.
Foto 3
Stik de hoofdnaad van de capuchon dicht. Daarna de voorkant 2 cm omstrijken en plat stikken.
Foto 4
Strijk 1 cm naad van de capuchon-ruche om en stik vast. Rimpel in het midden de ruche iets
langer dan de capuchon is. Dot kan door te rijgen met een draad in de kleur van de stof. Het
kan ook onder de naaimachine gerimpeld worden.
Foto 5
Rijg de ruche op de capuchon ongeveer 2 cm vanaf de kant en stik in het midden vast.
Foto 6
Speld de capuchon in de hals van het vest en stik vast op de knippen.
Foto 7
Speld de beleggen op de voorkant van het vest en de hals. Stik deze vast. Let op: op het
plakvlieseline stikken!
Foto 8
Geef knipjes in de voorhals. Keer de beleggen naar buiten en strijk plat.
Foto 9
Maak de 2 mouw-ruches zoals staat beschreven bij foto 4. Speld de ruches op het midden van
de mouw van knip naar knip en stik vast.
Foto 10
Stik de mouwen in het armsgat, goede kant stof op goede kant stof.
Foto 11
Speld en stik de mouwen en zijnaden in 1x dicht, goede kant stof op goede kant stof.
Foto 12
Stik de manchetten dicht en vouw ze dubbel.

Foto 13
Speld de manchetten aan de mouw op de knippen en stik ze vast.
Foto 14
Rimpel de rimpelstrook vanaf het gedeelte waar de vlieseline zit:
Voor de maten 92 en 104: 68 cm.
Voor de maten 116 en 128: 72 cm
Voor de maten 140 en 152: 76 cm
Stik de rimpels vast.
Foto 15
Verdeel de rimpelstrook in vieren en geef een knipje op midden acter en de zijnaden.
Foto 16
Speld en stik de rimpelstrook op de taille van het vestje en houd de maat van de rimpelstrook
aan.
Foto 17
Klopt: deze is er niet :). We gaan meteen naar foto 18.
Foto 18
Strijk de voorkant van de rimpelstrook gelijk met de voorkant van het vest. Sla dan de voorkant
van de rimpelstrook terug en stik 2 cm af van de onderkant. Keer dit terug, strijk het plat en
strijk gelijk 2 cm zoom door.
Foto 19
Stik de zoom, voorkanten en taillenaad door en door. Maak nu de hartjes: Plak de vlieseline op
de vierkantjes stof, teken en knip dan de hartjes uit. Leg ze op elkaar en stik een 0,5 cm.
rondom en laat het gaatje open van 2 cm van aan de zijkant en bij bovenkant 1 cm om het
koord in te steken. Keer de hartjes door zijkant gat met de punt van een speld voorzichtig naar
buiten. Strijk de hartjes plat.
Foto 20
Prik met een stompe stopnaald op gelijke hoogte gaatjes aan beide onderkanten van de
capuchon en festoneer (als je niet zo goed weet hoe je een festonsteek maakt: op youtube vind
je veel voorbeelden van een feston-steek ) met 4 dubbel garen in de kleur van de stof rond om.
Rijg het koord er door heen en stik de hartjes eraan vast. Sla de drukkers in het vest.

