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kunstenaartjies 
Aile kinders probeer die een of ander tyd om 'n 

kunstenaar te word. Of miskien Iyk dit maar net 

so as jy na hul klere kyk na voltooiing van 'n 

kunswerk. Hier is maklike jurkies om te maak 

wat huI klere sal skoon hOll 

BELANGRIK VOORJYBEGIN: l,S-em· 
naattoelatings is ingesluit. 

Indien 'n naat in die middel agter verlang 
word, moet J ,5 em aangelas word vir naat
toelatings. Deur hierdie metode te volg sal 
minder materiaal nodig wees en dit sal nie 
nodig wees om 'n skuins strook aan die 
opening vas te werk nie. Werk die opening 
met 'n bo·stiksel af. 

WIT JURKIE - 3-JARIGE 
KIND 
BENODIGDHEDE: 80 em katoenstof, lIS 
em breed; bypassende garing; skuinsband 
van 'n kontrasterende kleur; rek; naald; 
spelde; meetband; natrekwieletjie of deur
slagpapier vir die natrek van die patroon; 
papier vir patroon. 

AANWYSINGS VIR NATREK VAN 
PATROON: Die rooi omlynde dele is die 
patroondele vir die wit jurkie. Die voor- en 
agterpant is identies behalwe by die halslYn. 
Trek twee pante na, een voorpant en een 
agterpant. Bring aile patroonmerke oor. 

AANWYSINGS VIR UITLt EN UIT
KNIP V AN JURKIE: Le patroon uil 5005 

aangedui op diagram. Knip versigtig uit. 

AANWYSINGS VIR MAAK VAN JUR
KIE: Met regte kante opmekaar speld en 
stik skouernate van voor· en agterpant aan 
mekaar vas. Werk naattoelatings af. Stryk 
nate plat. 

Speld en stik onderarm· en synate toe. 
Werk naattoelatings af, sny knippies waar 
nate kurf en stryk dan plat. Vou 5 mm by 
mou om en stryk plat. Vou weer 1,5 em om 

enst~kweerplat. Stik 'n rystiksel2mm van 
buitenst~ rand en nag 'n ry 2 mm van 
binnensJe vou. L<!at 'n I-Gm-op.ening In dIe 
tweede ry stiksel vir deurryg van rek_ R),!g 
rek cleur, werk stewig vas en stik opemng 
dan toe_ 

Vou soom 5 mm breed om. Stryk. Vou 
soom weer 1 em breed om en stryk plat. Slik 
soom. Speld skulosband aan halsopenlng 
vas. S tik bp vou vao skuiosband VaS. Vou 
om sodat skuinsband sigbaar lS aan regte 
kant. Werk cian v~keerde kant vas mel 
glipsteek_-" - * _ Speld sk.uinsband aan hals 
vas en slik. Onthou om ' n 30-em-strook aan 
e./ke k.ant fe los vir vasmaak. Vall am en 
w~k weer met die hand vas. Vou die stroke 
in die helfte en stik. Knoop pur-lie. Stryk die 
hele kleding§tuk-vir 'n netji~e voorkoms . 

Maak '0 koord van 120 !Om van oarbly· 
wendeskulnsband. Werk Iussles aan-synate 
am koord deu! te ryg. 

GEEL JURKIE - 4/5-JA
RIGE KIND 

BENODIGDHEDE: 110 em katoenstof . 
115 em breed; bypassencie garing; skuins· 
band Val). 'n kontraskleur; rek; naald; spelde; 
sker; meetband; natrekwieletjie of deurslag· 
papier en papier vir nahell van patroon. 

AANWYSINGS VIR NATREK VAN 
P ATRQON: Die swart omlynde patroon' 
dele is die patroondele vir die geel jurkie. 
Voig aanwysings vir wit jurkie. 

AANWYSINGS VIR UITLt EN UIT
KNIP VAN JURKIE: Volg aanwysings vir 
wit jurkie. 

AANWYSINGS VIR MAAK VAN JUR
KlE: Volg aanwysings vir maak van wit 
jurkie tot b.y * -* . Vou plooie in volgens 
patroonmerke. Stryk plat. Voltooi volgens 
aanwysings vir wit jurkie. 

ROOI JURKlE - 6/7-JA
RIGEKINO 

BENODlGDHEDE: 130 em katoenstof. 
115 em breed; bypassende garing; rek; 
skuinsband van 'n kontraskleur; naald: 
spelde; sker; meetband; aftrekwieletjie of 
deurslagpapier en papier vir natrek van 
patroon. 

AANWYSINGS VIR NATREK VAN 
PATROON: Die blouomlynde patroon dele 
is die patroondele vir die rooi jurkie. Volg die 
natrekaanwysings vir die wit jurkie. 

AANWYSINGS VIR DIE UITLt EN 
UITKNIP VAN JURKIE: Volg aanwysings 
van wit jurkie. 

AANWYSINGS VIR MAAK VAN JUR
KIE: Volg aanwysings van wit jurkie tot 
* -*. Stik twee rye rygstiksels 5 mm en 1 em 
van rafelrand van halslyn. Ryg in tot hals 37 
em groot is. Voltooi volgens aanwysings vir 
witjurkie. • 
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