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Er zijn twee manieren om Brooke te voeren. Nou wilde ik natuurlijk de meest makkelijke manier
uitleggen, maar omdat ik te ambitieus was, heb ik de tweede manier moeten gebruiken.
Ik doe een poging om beide manieren toe te lichten.
Voor beide opties geldt dezelfde voorbereiding:
• Ik heb er voor gekozen om mijn topdeel in
katoen te voeren en de rokdelen in voeringstof.
Dit bepaal je natuurlijk zelf.
• Teken op je AP een rechte lijn vanaf de
bovenste knippen in de zijnaad tot midden
achter. Zo verdeel je het AP in een topdeel en
een rokdeel.

• Plaats de kraag op de halslijn van je hoofdstof
(goede kant stof naar boven en daarboven de
kraag, ook weer goede kant naar boven)
(foto 1).
• Naai de kraag vast op de halslijn
(0,5 cm naadwaarde) van je hoofdstof.

• Knip je topdelen van je voeringstof en stik de
coupenaden volgens het patroon.

• Plaats nu het voeringgedeelte bovenop het
reeds gevormde stapeltje (hoofdstof onderaan,
dan de kraag en daarboven de voeringstof).
De voeringstof ligt hierbij met de goede kant
naar beneden (foto 2).

• Knip ook je rokdelen van de voeringstof en stik
de coupenaden of vouw deze dicht als plooi.

• Naai de volledige halslijn op 1 cm naadwaarde
(of persvoetbreedte zoals je gewend bent).

• Naai de schoudernaden aan elkaar zodat het
bovenstukje en het achterpand aan elkaar
hangen. Doe dit zowel bij je hoofdstof als bij je
voeringstof. Zo heb je 2 losse versies.

• Om niet in de problemen te komen met keren,
zetten we de rits niet vooraf in. Je laat 2 cm vrij
voor de rits, zodat je deze later nog in kunt
zetten.
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Manier 1 – In principe de meeste eenvoudige

Ik heb de fout gemaakt om de volledige panden (voorpand, achterpand in zowel de hoofdstof als de
voeringstof) voor te bereiden. Door de kraag, rits, dubbele lagen stof… lukt het mij niet meer om dit
alles te keren door de smalle schouderstukjes.
Bij deze methode maak je dus eerst je bovenstuk af en pas na het keren ga je aan de slag met de
onderpanden en de rits! Deze methode werkt het beste bij jurkjes waar het bovenstuk volledig is
doorgesneden. Bij de Brooke-jurk is het achterpand echter uit 1 geheel dus dan is het de vraag of het
keren gaat lukken…
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• Nu naai je de armsgaten van de hoofdstof en
de voeringstof op elkaar – goede kanten tegen
elkaar. Let op dat je de zijnaden open laat
(foto 1)!
• Geef knipjes in de armsgaten zodat je deze
straks mooi plat kunt strijken (foto 2).
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• En dan komt het moment suprême:
keer het volledige bovenstuk door het
smalle – open – schouderstuk (foto 3).
• Als dit gelukt is, heb je een volledig gekeerd
bovenstuk. Daarna zet je het rokdeel voor nog
aan het voorste bovenstuk (zowel bij de voering
als bij de hoofdstof).
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Manier 2 – als het keren niet wil lukken

• In deze situatie zijn de armsgaten niet
vastgenaaid (foto 1), enkel de halslijn met de
kraag is vastgenaaid.
• Nu is het een kwestie om die armsgaten zo te
naaien dat je de goede kanten toch tegen
elkaar hebt (foto 2). Hiervoor trek je als het
ware deze goede kanten naar binnen zodat je

tegen de binnenkant van je stoffen kunt naaien
(foto 3).
• Je naait nu de armsgaten dicht (foto 4) telkens
van een zijkant, zo ver mogelijk naar de
schoudernaad toe.
• Je kraag zit tussen deze 2 delen in gekneld…
let dus op dat je hier niet in stikt (foto 5).
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En voilà… bij beide opties zou dit het resultaat moeten zijn.
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Hoe nu verder ?

1.	Zet je rits in je hoofdstof (zie eventueel de
aparte tutorial blinde rits inzetten zonder
blinde ritsvoetje).
2.	Het voeringsgedeelte aanzetten aan de rits en
bovenaan afwerken:
• Als het goed is heb je 2 cm opgelaten voor je
rits. In je bovenstof heb je inmiddels je rits tot
bovenaan ingezet.
• Jouw jurk is natuurlijk al gekeerd (op mijn
foto’s is dat niet het geval). Je moet dus je
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ritsgedeelte even terug binnenstebuiten keren
zodat je je naden weer ziet. Je voeringstof is
aan je kraaggedeelte vastgenaaid tot op 2 cm
van de rits. Nu ga je die laatste 2 cm ook
dichtnaaien zodat je eigenlijk 1 stiksel krijgt
over heel je kraaglijn (foto 1). De rits vouw je
plat zodat je de naadwaarde – waar je rits op
ligt – mee kan stikken (foto 2).
• Daarna stik je de voering vast op de rits
(+ naadwaarde). Hiervoor ga je – met je
ritsvoetje – langs de tandjes van de rits naaien
(foto 3). In de naadwaarden dus (foto 4).
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• Als je jurk keert, zou het er zo uit moeten zien (foto 5).
• Nu sluit je verder de achternaad van je voering zoals getoond op de foto’s hier onder:
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3. Als laatste dan de zijnaden sluiten:
De zijnaden sluit je in één keer: Je begint met de het vastspelden van je hoofdstof en gaat zo door
richting de voering. Let er wel op dat je het voor- en achterpand van de hoofdstof aan elkaar zet en het
voor- en achterpand van de voeringstof.
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