
  

Redesign in no time: Van rechte broek naar designerjurkje 

Iedereen – van beginner tot gevorderde – kan van allerhande kleding en accessoires weer 

een nieuw project maken, en zo kleding dus hergebruiken. Niet alleen duurzaam, maar ook 

nog eens leuk! Zo lag in mijn kast een rechte wijde broek die eigenlijk nog steeds mooi was, 

maar ik droeg hem niet zo vaak meer. Ik vind het zó zonde van zo’n mooie stof om dat 

kledingstuk dan maar weg te doen of in de kast te laten liggen, en toen bedacht ik dat ik hier 

vast een mooi, elegant designerjurkje van kon maken. 

Benodigdheden 

• Een zwarte (het hoeft natuurlijk niet zwart te zijn), rechte broek 

• Scherpe stofschaar 

• B 480 Special Edition 

• Boventransportvoet #50 

• Lockmachine L 460 

• Naaigaren zwart (bijv. Seralon van Mettler) 

• Lockgaren glanzend zwart 

• Tornmesje 

• Kleermakers krijt 

• Een gestreepte elastiek (van een broekje afgetornd) 

Allereerst heb ik de binnenbeennaden open getornd. Zo, die zijn open! 

Armsgaten 

De tailleband van de broek wordt uiteindelijk de hals van de jurk, dus daaronder moeten 

straks de armsgaten komen. 

Ik teken bij de tailleband van de broek 5 cm naar binnen en 16cm naar beneden af. Vanuit 

die twee punten teken je een mooie boog wat het armsgat wordt. Als je tevreden bent over je 

resultaat, knip je het stukje uit de bovenkant van de broek. Let op: houd rekening met naad 

waarde. Zorg er ook voor dat je niet in de tailleband en/ of in de naad van de tailleband knipt. 

Om te zorgen dat de jurk precies op jouw maat past, kun je deze tussendoor een keer 

passen. Zo kun je kijken of het armsgat goed past. Zo niet, dan kun je dit bijwerken. 

Vervolgens werk je de armsgaten heel mooi af met een rolzoom op een lockmachine, de L 

450 of L 460. Een nette afwerking geeft je kledingstuk toch een extra mooi effect. Ik gebruik 

daarom een garen met een glans. Als alternatief kun je de armsgaten met een naaimachines 

omzomen op 3 mm. 

Die zitten erin!        

De split 

Nu ga je de split op een goede manier dicht stikken, zodat het een jurk wordt met een mooie, 

elegante split. Voor een perfect resultaat is het belangrijk dat je het naaiproject tussendoor 

regelmatig perst, dus altijd even tussen de verschillende stappen! Zo kan de stof makkelijker 

worden genaaid en bereik je het mooiste resultaat! 

Als eerste moet je de twee voor- en achterpanden dicht stikken. Echter zitten de kruisdelen 

natuurlijk nog aan de broekspijpen. Om deze weg te werken, speld je de naden van het kruis 

zo weg, dat het een rechte naad naar beneden wordt. Zo zie je dat twee driehoeken – die de 

kruisdelen waren – uitsteken. Vervolgens werk je van boven in het midden, recht naar 

beneden naar de rechte pijp van de broek. Zo ontstaat een rechte 



  

naad  naar beneden. Ik heb bij het model aan de onderkant van de jurk 50 cm open gelaten 

voor het split-effect aan zowel de voor-, als achterkant van de jurk. 

Met de smalle kantvoet #10 zoom ik de verkregen beide splitten op 3 mm zodat je een mooi, 

fijn zoompje krijgt. Et voilà; you made it! 

Tailleband 

Om de jurk een leuk en speels effect te geven, heb ik een elastieken tailleband van een 

andere broek getornd. Deze kun je over je jurk dragen en als riempje gebruiken. 

Je kunt de jurk dus met en zonder riempje dragen. Ook kun je de jurk natuurlijk combineren 

met andere riempjes. Zo kun je verschillende stijlen creëren! Daarnaast kun je de lengte van 

het jurkje aanpassen tot jouw persoonlijk gewenste lengte. Dit leuke redesign project is zo 

gepiept! Je kunt een rechte broek onwijs makkelijk naar een jurk omtoveren. 

Extra tip: het trucje met de tailleband en de armsgaten kun je ook met een lange rok 

proberen. In dat geval knip je alleen maar de armsgaten eruit. Zo krijg je in plaats van een 

lange rok een leuk jurkje! Deze kun je ook weer eindeloos combineren met of zonder 

riempje.       

Veel succes! Maak jij ook een tof redesign project? Deel dat dan op Instagram met 

#BERNINAredesign, tag ons of Facebook of deel het in de Blog Community! 

Groetjes, 

Isabelle van het BERNINA Team 

 

 

 


