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Rok  FALDA 

patroon (patronen) in verschillende maten, maten 86-152 

Design van inuit-design*com 

Falda is een rok tot net over de knie voor meisjes die van een 

romantisch look houden, maar die ook graag een beetje opvallen.                            

De bovenrok valt niet zo wijd, hij toont door de ronde 

inzetstukken wel wijder omdat hij luchtig valt. De onderrok is 

wijder en kijkt aan de achterkant heel kek naar buiten.  

FALDA groeit heel lang mee omdat er elastiek in de taille zit en 

omdat hij als minirok ook erg leuk staat. 

De ruime steekzakken en het  afknoopbare schort geven de rok 

een nonchalant uiterlijk. Het schort kan heel mooi met 

borduurtjes en/of bandjes worden versierd en kan ook zo 

gemaakt worden, dat hij aan twee kanten draagbaar is.   

Iedere soort stof is toegestaan. De rok is dubbellagig, vandaar 

dat voor de winter babyrib of velvet ook wel met wat dunnere 

stoffen gecombineerd kan worden zodat de rok niet te zwaar 

wordt.           

FALDA is in de zomer leuk met chucks, met ballerinas wat meer 

meisjesachtig en in de winter staat hij geweldig met laarzen 

eronder! 

Het patroon is niet moeilijk te maken en is daarom ook voor 

beginnende naaisters geschikt. 

Ieder meisje heeft graag een bijzondere rok in de kast. Pro-

beer het maar, combineer kleurtjes met elkaar, borduur en ver-

sier hem naar hartelust. Diegenen die dat niet zo goed durven 

of niet van dit soort eyecatchers houden, maken hem juist heel 

eenvoudig en dan is het resultaat nog steeds een hele 

bijzondere rok die alleen door het patroon dit aparte effect 

heeft.          

De rok valt in de wijdte normaal en staat met zijn klokkende 

model ook stevige meisjes heel leuk.  

Voorbeelden en een uitvoerige stap-voor-stap begeleiding met 

foto’s zijn te vinden op www.farbenmix.de 


