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Wickelrock MAYTE

Mayte is baskisch en betekent liefde. Dit is ook echt een rok om verliefd op te worden…
De lange wikkelrok is in de zomer ideaal om even om te slaan, over leggings of badpak of gewoon
zo. Hij sluit met drukkers. Vind je dat hij te ver open slaat, dan kun je met een kleine sluitlus met
drukkers de rok verder dichtknopen. MAYTE is zowel prachtig als praktisch en de perfecte parvorm
streelt het figuur.
De rok is gemakkelijk te maken. Hij bestaat uit drie afgeronde patroondelen en een tailleband. Hij is
zo klaar en ziet er van mooie stof prachtig uit. Gemixt met verschillende stofjes, met een opgestikte
zak, bandjes, applicaties en knopen kan de rok naar hartelust versierd worden. Een extra aangenaaide smalle tricotrand zorgt voor een aparte zoom. De rok kan ook dubbel gemaakt worden, zodat
hij aan twee kanten draagbaar is, de ene dag de ene kant, de volgende dag de andere…
Het korte rokje is door zijn perfecte pasvorm net zo goed vleiend voor de heupen. Hij wordt net zo
gemaakt als de lange rok. Snel over een spijkerbroek gewikkeld en klaar. Ook hier geldt: hoe
bonter, des te leuker voor zomerse dagen en hoe eenvoudiger, hoe chiquer als laagjeslook.
Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto’s en veel designvoorbeelden is te
vinden op onze homepage www.farbenmix.de bij de Nederlandse vlag.
Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op wijdte en lengte!
Benodigdheden/maattabel
De maten in de tabel zijn de maten van het kant en klare kledingstuk.
Materiaal/maten

S

M

L

XL

XXL

taillewijdte

73 cm

81 cm

89 cm

101 cm

113 cm

zijlengte zonder tailleband
(lange versie)

66 cm

66 cm

66 cm

69 cm

72 cm

zijlengte zonder tailleband
(korte versie)

22 cm

24 cm

24 cm

26 cm

26 cm

stof, lange versie
(140 cm breed)

135 cm

135 cm

170 cm

185 cm

185 cm

stof, korte versie
(140 cm breed)

70 cm

75 cm

80 cm

120 cm

120 cm

fournituren

knopen, klittenband, evt rits van 12cm voor de zak en
vlieseline

Knippen
Knip de gewenste patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de
draadrichting. Neem de patroontekens over op de stof.
Knip de rokpanden (patroondelen 1,2 en 3) in de gewenste lengte: voor een korte rok, de
patroondelen bij de ingetekende lijn afknippen en alleen de bovenkant van de rokpanden uit de stof
knippen.
De rok heeft een perfecte pasvorm zodat hij niet aftekent. Daarom zijn de patroondelen niet
symmetrisch en moeten ze uit enkele stof geknipt worden!
De rok kan ook naar wens dubbel worden gemaakt, zodat hij aan twee kanten draagbaar wordt. De
rokpanden moeten dan 2 keer uitgeknipt worden. Let dan goed op, dat de rokpanden van de tweede
stof in spiegelbeeld geknipt moeten worden.
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Afhankelijk van de stofbreedte en de gewenste maat of lengte, kunnen de rokdelen ook aan één stuk
geknipt worden. Leg het achterpand dan recht op de draad en de voorpanden er tegenaan.
Knip naar wens de lusstroken (patroondelen 5 en 6) en de zak (patroondeel 7). Door de lusstroken
aan de tailleband en de extra aangenaaide knopen kan de tailleband ook verstelbaar gemaakt ofwel
geknoopt worden.
Let op, de binnenkant van de tailleband moet ook in spiegelbeeld worden geknipt.
Kniplijst
1
2
3
4
5
6
7

-

achterpand
voorpand, rechts
voorpand, links
tailleband
lus, rechts
lus, links
zak

1
1
1
2
2
2
2

x
x
x
x
x
x
x

Werkwijze
Verstevig de band en lusstroken met vlieseline op de plaatsen waar knopen of knoopsgaten komen.
Bij gebruik van dunne stoffen is het beter, de hele buitenkant van de tailleband te verstevigen.
1. Werk de rokpanden af met een zigzagsteekje of de locker.
2. Enkele rok:
Stik de voorste rokpanden volgens de patroontekens met de goede kanten op elkaar aan het
achterpand. Strijk de naadtoeslagen naar het voorpand en stik deze aan de goede kant door.
Zoom de rok of werk de onderkant en zijkanten af met biaisband of een schuingeknipte strook.
Alternatieven
- Stik een smalle strook tricot (ca. 2 cm breed) met de goede kanten op elkaar langs de voor- en
onderkant van de rok. Vouw de strook naar beneden, de naadtoeslag omhoog in de rok en stik
deze aan de goede kant door.
- Vouw een lange smalle stof of tricotstrook in de lengte dubbel en stik hem met de goede
kanten op elkaar op de voor- en onderkant van de rok. Strijk de strook naar beneden, de
naadtoeslag in de rok en stik hem aan de goede kant op de rok door.
Gevoerde rok:
Voor een gevoerde of omkeerrok de beide rokken apart in elkaar zetten zoals beschreven bij
punt 2. Speld de beide rokken met de goede kanten op elkaar. Let daarbij op dat de zijnaden op
elkaar vallen. Stik de rok langs de onderkant en de afgeronde voorkanten op elkaar. Knip de
naadtoeslag rondom wat korter en keer de rok. Strijk de naad goed open en stik hem dan aan de
goede kant door.
3. Speld de binnen- en buitenste tailleband met de goede kanten op elkaar. Stik de korte kanten en
de bovenkant (kortste ronding). Knip de naadtoeslagen wat korter.
4. Speld de voeringkant van de tailleband met de goede kant op de binnenkant van de rok. De
voorranden van de rok en tailleband vallen precies op elkaar.
5. Vouw de tailleband naar buiten om, strijk de naadtoeslag naar binnen en stik de band op de
goede kant van de rok vast. Stik de onderkant smal door en zorg ervoor dat de rand over de
aanzetnaad heen valt. Stik doorlopend ook de korte kanten en de bovenkant aan de goede kant
door.
6. Lusstrook: Vouw de stroken bij de vouwlijn met de goede kanten op elkaar . Stik de korte
kanten en de lange kant dicht, op een stukje na, om te keren. Knip de naadtoeslag wat korter,
de hoeken schuin af en keer de strook. Duw de hoeken netjes naar buiten.
7. De rechter sluitlussen smal doorstikken en daarbij de keeropening sluiten. Maak op de
aangegeven plaats knoopsgaten. Stik de rechter stroken op de juiste plaats vast, volgens de
patroontekens of naar gelang de persoonlijke pasvorm/heupwijdte. Stik ze op de tailleband en/of
op het rokgedeelte.
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Stik de linker sluitlussen volgens de patroontekens of naar behoefte rondom op de tailleband
en/of op de rok en sluit daarbij de keeropening.
Zet knopen aan de linker sluitlussen.
Stik een stukje klittenband ( de haakjeskant) volgens de patroontekens op de binnenkant van de
tailleband. Stik de andere kant van het klittenband (de zachte kant) aan de rechter kant van de
tailleband.
I.p.v. sluitlussen aan de tailleband kunnen er ook 1 of 2 knoopsgaten in de rechter kant van de
band worden gemaakt. Pas de rok, kijk precies waar de knopen moeten komen en zet 1 of 2
knopen aan de linker kant van de tailleband aan.
8. Zak: teken de zakopening op een strook vlieseline met krijt of een trickmarker. De zak bestaat
uit 3 lijnen onder elkaar met 7mm ertussen en 12 cm breed. Teken aan de korte kanten een
kleine „v “ . Strijk de vlieseline volgens de patroontekens op de binnenkant van een zakdeel. De
middelste getekende lijn valt op de patroontekenlijn voor de rits. Bij gebruik van dunne stof is
het beter het hele zakdeel met vlieseline te verstevigen.
9. Knip de stof voorzichtig en nauwkeurig tot 1cm voor de hoekjes in en knip aan het einde de vvorm. Vouw de lange kanten op de vouwlijn naar binnen, strijk de vouwlijn plat en plak
eventueel de omvouwen met bv Stylefix (dubbelzijdig plakband) vast, zodat er een lang open
rechthoek ontstaat.
Speld of plak de rits onder het rechthoekige gat. Het zakdeel ligt met de goede kant naar boven
en de rits ligt met de tandjes naar boven in de ritsopening. Stik de rits rondom op de rand van
het gat met een zigzagsteek vast. (pas eventueel de naaldpositie aan). Indien nodig, de
ritsuiteinden afknippen.
10. Doe de rits open. Leg de beide zakdelen met de goede kanten op elkaar en stik ze rondom vast.
Knip de naadtoeslag wat korter en keer de zak door de ritsopening. Strijk de zak goed in model.
Vouw de zak bij de patroontekenvouwlijn om en strijk de omvouw heel goed, zodat de lijn ook
nog zichtbaar is als de zakflap naar boven is gevouwen.
11. Stik de bovenkant van de zak door tot aan de vouwlijn. Speld de zak op de rok op een plek naar
wens. Stik het onderste zakgedeelte tot aan de omvouw op de rok vast. Hecht de steken bij de
vouwlijn goed af.
12. Vouw de zakklep naar beneden en stik de zakklep op de rok door. Verstevig de hoeken met
trensjes.
Klaar!
Veel plezier en succes met Mayte!
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