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Dit patroon mag niet gekopieerd of op andere wijze gereproduceerd worden. Het genaaide model mag verkocht worden. Het is 
echter niet toegestaan de modellen zonder toestemming in grotere hoeveelheden te produceren. 

Dit is het patroon van een heel eenvoudig te maken ballonrokje. Maar bovenal is het ook een 

ontzettend lollig patroon om te maken van meerdere stofjes. Al uw kleine lapjes kunt u verwerken in 

dit ballonrokje. De patroondelen zijn niet groot en op die manier heeft uw dochter een uniek rokje dat 

niemand heeft. 

 

Het is een heerlijk zittend ballonrokje, dat zonder rits aan- en uitgetrokken kan worden. Heerlijk om te 

dragen naar school, van spijkerstof, babyrib, velvet en vrolijke katoentjes. Voor een feestelijke 

gelegenheid kun je ook alle kanten op. Van wilde zijde, taft, of fluweel, eventueel in combinatie met 

een tule onderrok Caitlin, wordt het een prachtige rok voor communie, bruiloft of de kerst. 

 

De stofkeuze bepaalt de look van de ballonrok, stoer, vrolijk, romantisch voor elk wat wils.      

 

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  98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164 

taillewijdte (patroon) 67 cm 69 cm 73 cm 79 cm 87 cm 95 cm 

taillewijdte (klaar) 49 cm 51 cm 54 cm 57 cm 61 cm 65 cm 

zijlengte   35 cm 38 cm 43 cm 48 cm 55 cm 60 cm 

stof, bovenste laag 

(140 cm breed)  
150 cm 160 cm 180 cm 200 cm 225 cm 240 cm 

stof, voering 

(140 cm breed)  
35 cm 40 cm 50 cm 60 cm 75 cm 85 cm 

fournituren elastiek voor de taille (1,5 cm breed) 

 

 

Knippen      

Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof.        

 

De rok kan op drie verschillende manieren geknipt en genaaid worden: 

 

A: leg de patroondelen voor het bovenste rokdeel (patroondeel 1) en het onderste rondeel 

(patroondeel 2) volgens de patroontekens op elkaar. Het zo ontstane patroondeel 3 x aan de stofvouw 

knippen. Zo heb je 3 rokpanden in de meest eenvoudige versie.                  

 

B: knip het bovenste patroondeel (patroondeel 1) 3 x aan de stofvouw en het onderste patroondeel 

(patroondeel2) 3 x aan de stofvouw.                           

knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof, let op de draadrichting. Neem 

de patroontekens over op de stof. Deze manier verbruikt minder stof dan versie A.                              
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C: knip beide rokpanden (patroondeel 1 en 2) van enkele stof. Let daarbij op dat de delen steeds weer 

in spiegelbeeld geknipt moeten worden. Dan heb je 6 boven en 6 onderste rokpanden. Allemaal 

hebben ze een rechte kant op de draadrichting. Geef deze kant met een speld aan voordat je verder 

gaat. Dit is de basis voor een prachtige patchwork/restjes-ballonrok.                                   

 

 

 

Kniplijst         

Versie  A 

 1+2 -  rokpand  3 x aan de stofvouw 

 3 - tailleband   2 x 

 4 - voeringrok 2 x 

 

Versie  B 

 1 -  bovenste rokpand 3 x aan de stofvouw    

 2 - onderste rokpand 3 x aan de stofvouw 

 3 - tailleband   2 x 

 4 - voeringrok 2 x 

 

Versie  C 

 1 -  bovenste rokpand 6 x  ( 3 x aan de binnenkant van de stof en  

            3 x aan de goede kant, beide van enkele stof)                    

 2 - onderste rokpand 6 x (net als het bovenste rokpand en ook van enkele stof)           

 3 - tailleband   2 x 

 4 - voeringrok 2 x 

 

 

Werkwijze      

Bij versie A vervallen punten 2 en 3 van de beschrijving. Bij versie B vervalt punt 2 van de 

beschrijving. 

1. Werk alle patroondelen met een zigzagsteekje of met de lockmachine af. 

2. Speld en stik de bovenste rokpanden per twee met de goede kanten op elkaar (g.k.o.e.) aan de 

kanten waar de spelden zitten. Doe hetzelfde met de onderrokpanden.                                     

3. Speld en stik een boven- en een onderrokpand aan elkaar en let daarbij op de patroontekens.                                                

4. Speld en stik dan de rokpanden g.k.o.e.. Eerst twee panden aan elkaar en daarna het derde pand, 

daarna het eerste aan het derde. Stik alle naden naar dezelfde kant door.                                                                                          

5. Speld de beide voeringrokdelen g.k.o.e. en sluit de zijnaden.                              

6. Speld de beide taillebanddelen g.k.o.e. en sluit de zijnaden.                                

7. Rimpel de onderkant van de rok in tot de wijdte van de onderkant van de voeringrok. Stik daarvoor 

twee naden naast elkaar, eentje op de naadtoeslag en eentje ca. 1cm daarnaast. Stik met lage 

draadspanning en een grote steeklengte. Knoop de begin- en einddraden aan één kant aan elkaar 

en trek aan de andere kant aan de onderdraad. Verdeel de plooitjes gelijkmatig tot op de juiste 

wijdte. Stel de bovenspanning weer goed in en de steeklengte ook weer op normaal.                                                                       

8. Speld de onderkant van de rok g.k.o.e. aan de onderkant van de voeringrok. Verdeel de plooitjes 

gelijkmatig. Stik de onderkant van de rokken op elkaar. Haal de rimpeldraden weg, vouw de 

naadtoeslag in de voering en stik hem smal op de voering door.                                
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9. Rimpel de bovenkant van de rok op dezelfde manier gelijkmatig in en stik hem g.k.o.e. aan de 

tailleband. Vouw de naadtoeslag in de tailleband en stik hem smal door.                                 

10. Schuif de voeringrok in de rok, de bovenkant van de voeringrok tot aan de bovenkant van de 

tailleband. 

11. Knip het elastiek in de gewenste lengte af en stik de uiteinden op elkaar. Schuif het elastiek tussen 

rok en voering en duw hem helemaal naar boven in de tailleband. Speld hem een stukje onder de 

naadtoeslag van rok en voeringrok vast. 

12. Vouw de naadtoeslag van tailleband en voeringrok tegenelkaar in naar binnen en speld ze aan de 

bovenkant op elkaar. Stik de bovenkant smal door.            

13. Schuif het elastiek nu helemaal naar boven en steek een paar spelden onder het elastiek, zodat het 

niet naar beneden kan glijden. Stik net onder het elastiek een tunnel maar let daarbij op dat het 

elastiek niet per ongeluk meegestikt wordt en dat de stoffen onderling niet verschuiven.                                                             

 

Klaar ! 

Veel plezier en succes met Odilia! 


