
Tutorial: Frederique hack - de badjas met kap 
 

1) Neem de patroondelen voor de mouwloze omkeerbare wikkeljurk over. Ik 

nam een maat groter – een badjas mag wat ruimer zitten en zo heb je 

er langer genot van. Als je een badjas voor een jongen maakt, mag je 

de zijnaad van onder de oksel recht naar beneden tekenen. 

2) Neem ook de lange mouw over, maar teken die 4 à 5 cm langer aangezien 

we geen omslag maken. 

3) Voor de linten, knipte ik 4 rechthoeken van 4 op 25 cm 

4) Download het kap-patroon en knip die 4 keer in de stof 

 

 
 

5) Speld 2 kapdelen met de goede kanten tegen elkaar en stik de boven- 

en achternaad. Doe dit 2 maal. 

 

 
 

6) Knip de naad bij en dun goed uit ter hoogte van het hoekje 

7) Zet de 2 kappen in elkaar – goede kanten tegen elkaar 

 



 
 

8) Stik vooraan toe zoals de tekening hieronder aangeeft 

 

 
 

9) Strijk de naad open en keer de kap om. Strijk de net gestikte naad 

mooi plat 

10)Stik door op 2mm van de rand 

 

 
 

11)Verder volg je alle stappen van de mouwloze omkeerbare jurk zoals 

beschreven in de instructies van het Frederique patroon, maar let op 

voor volgende punten: 



a. De kraag vervang je door de kap die je net stikte. De werkwijze 

blijft gelijk. Zorg ervoor dat de achternaad van de kap exact 

in het midden van het achterpand geplaatst wordt.  

b. Twee van de linten komen vooraan op dezelfde plaats als in de 

jurk.  

c. De stap waar je de mouwen stikt, mag je overslaan – dit doen we 

op het einde. 

d. De twee laatste linten moeten in de zijnaden geplaatst worden. 

Een aan de binnenkant van de badjas en een aan de buitenkant. 

Voor een meisje zorg je ervoor dat je rechts over links kan 

sluiten en voor een jongen, moet je links over rechts sluiten. 

12)Eens alle stappen gedaan zijn, kan je mouwen inzetten, stikken en 

overlocken.  

 

Et voilà…  

Als je je creatie post op Instagram, mag je me altijd taggen 

@b_l_a_n_c_h_e_85 zodat ik kan meegenieten 


