Naaibeschrijving Peach
Onderdelen van de jurk

Let op! Naai de onderdelen ALTIJD met passende kleur garen aan elkaar, lichtroze of
donkerroze in dit geval!! De goede kant van de stof is ALTIJD de glanzende kant!!
Het bovenlijfje
1. Pak onderdeel 1 (lijfje voorkant) en pak beide onderdelen 2 (lijfje zijkant
voorkant) speld de onderdelen 2 links en rechts aan onderdeel 1, ‘lijfje voorkant’,
met de glanzende kant op elkaar. Naai dit vast.
2. Pak onderdelen 3 (lijfje achterkant) speld onderdelen 3 aan de schoudernaden
van het ‘lijfje voorkant’ en naai deze vast.
3. Speld van dit onderdeel ook de zijnaden aan elkaar en naai deze vast. Nu heb je
alleen de midden achternaad nog open.
4. Speld middenachter aan elkaar en naai dit dicht. Let op: Zorg er voor dat je een
stukje open laat, zodat je er makkelijk met je hoofd door kunt. Hiervoor kun je
eventueel klittenband gebruiken. Probeer dus eerst of het nog over het hoofd
kan!

De mouwen
5. Pak onderdeel 12 (4 stuks). Speld er 2 met de glanzende kanten op elkaar en naai
dit vast. Laat 1 opening vrij zodat je het weer binnenste buiten kunt trekken.
6. Leg de korte kanten van dit onderdeel op elkaar, speld deze en naai deze vast. Nu
heb je 1 mouw klaar. Doe dit zelfde met de andere 2 mouwstukken.
7. Speld de beide mouwen in de armsgaten en naai de mouwen vast in de
armsgaten van het lijfje.
De rok
8. Leg onderdeel 6 (rok voorkant) voor je neer en speld onderdelen 7 (rok zijkant
voorkant) aan de linker en rechterkant van ‘rok voorkant’. Naai dit vast.
9. Leg onderdelen 8 op elkaar, glanzende kant op glanzende kant . Speld en naai dit
vast.
10. Leg onderdelen 8 voor je neer en speld onderdelen 9 (zijkant achterkant) links en
rechts aan onderdeel 8 (rok achterkant). Naai dit vast.
11. Je hebt nu de voor- en achterkant van de rok in elkaar genaaid. Leg deze
onderdelen met de glanzende kant op elkaar, speld deze en naai de zijnaden
dicht.
12. Pak nu onderdeel 5 (hiervan zijn 2 stuks). Vouw deze beide stukken (ovaal)
dubbel, zodat je de zelfde vorm krijgt als hier boven te zien is bij het overzicht
van de onderdelen. Het is nu de bedoeling dat de ronding omgezoomd wordt. Dit
kun je doen door een zoompje van 1 cm te maken en vast te spelden. Dit doe je bij
de hele ronding (niet aan de bovenkant  het rechte stuk). Naai dit vervolgens
een voetje breed van de kant vast. Gebruik weer passende kleur garen aangezien
je een andere kleur garen op organza stof extra goed ziet en dat zou jammer zijn
. Vervolgens doe je hetzelfde bij het andere onderdeel 5. Dit ziet er zo uit:

13. Het is de bedoeling dat onderdelen 5 aan beide zijkanten van de rok genaaid
worden, maar eerst moeten er plooien in genaaid worden (zie foto onderaan de
naaibeschrijving!!). Dit doe je als volgt: vouw het ovaal dubbel, zodat je de helft
bepaalt en doe hier een speld. Vervolgens verdeel je over de beide helften drie
plooien en zet dit vast met een speld. Let op: je vouwt drie plooien linksom en
drie rechtsom zie de pijlen hieronder. Dit doe je zo:
1 = Middenvoor rok
2 = Zij-naad rok
3 = Middenachter rok

14. Stik elke plooi nu vast door even heen en weer te naaien op de plek van de plooi.
15. Doe dit ook bij de andere ovaal op dezelfde manier.
16. Speld middenvoor, zij-naad en middenachter van organza stuk en rok aan elkaar.
Doe dit ook met het andere organzastuk aan de andere kant van de rok. Je legt
dus de verkeerde kant van de organzastof op de goede kant (glanzende kant) van
de rok.
De jurk
17. Trek de rok en het bovenlijfje binnenste buiten, zodat de doffe kant van de stof
zichtbaar is. Speld het bovenlijfje in de rok en naai dit vast. Let wel weer op dat
de naden middenvoor etc. netjes op elkaar zitten.
18. Je hebt nu de rok (met het organza) en het bovenlijfje in elkaar genaaid.
19. Trek de jurk weer andersom zodat de glanzende kant weer zichtbaar is.
20. Nu heb je de jurk in elkaar!!
21. Zet het organza aan beide kanten (ongeveer in het midden) nog met een steekje
vast, zodat het organza een beetje omhoog bolt.
Finishing touch 
22. Pak onderdeel 4 (strook onderkant rok) en speld deze aan de onderkant van de
jurk. Let op: de onderkant van de strook moet op enkelhoogte uit komen. Tip: Dit
kun je het beste doen door de jurk aan te laten trekken en de strook op de juiste
hoogte vast te spelden, zodat de onderkant uitkomt op enkel hoogte. Naai deze
strook vervolgens vast. Naai ook beide uiteinden van de strook aan elkaar, zodat
deze dichtgenaaid is.
23. Het kan zijn dat er een deel van de rok (licht roze) onder de strook uitkomt
(donkerroze). Dit mag je nadat de strook vast zit, weg knippen.
24. Pak de drie stukken gouden lint. Er zijn twee linten even lang, deze komen langs
het organza aan beide kanten en een lint komt om de middel  zie foto. Zet dit
lint om de middel met een paar steekjes vast voor, zijkant en achter en de linten
die van boven naar beneden lopen, zet je voor en achter goed vast met een paar
steekjes aan de voor- en achterkant van de jurk.
25. In het midden van het bovenlijfje komt de diamant (geel velours de panne,
lichtblauw velours de panne en een echte diamant). Zorg ervoor dat dit in het
midden van het bovenlijfje genaaid wordt of geplakt wordt met textiellijm.
26. Als laatst zorg je er voor dat alles netjes afgezoomd wordt (bij de hals en de
onderkant van de jurk).
Voorbeeld organza zijkanten jurk

HEEL VEEL SUCCES    !!
Mocht je vragen hebben of er niet
uitkomen, dan mag je altijd
langskomen in de loods! Hier is elke
avond door de week iemand aanwezig!

Schoenhoezen, sjaaltje en pruik krijg je
op zaterdagochtend en zondagochtend
tijdens het schminken.

