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Folklore-Rok ULJANA 

Design: Jolijou 
   

 

Knip alle patroondelen met 
naadtoeslag uit de stof.  

 

Knip aan de zijkanten de stof 
volgens het patroon in.   

 

De onderste strook kan losgeknipt 
en in een andere stof worden 

gemaakt.  
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Knip dan de zoomstrook 4 x uit en 
leg de stroken met de goede 

kanten op elkaar. Stik de 
onderkanten.   

 

Knip de naden korter en keer de 

stroken.  

 

Stik de onderkant smal door.  

 

Stik de dubbele strook met de 

open kant op de goede kant van de 
rokpanden. Vouw de strook naar 

beneden en de naadtoeslag naar 
boven. Stik hem aan de goede 

kant door.  
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Sluit de vier zijnaden van de 
rok.Hecht de draden goed af! Vouw 

de naadtoeslag naar het voorpand 
en stik hem aan de goede kant 

door.  

Rok met zoomstrook: vouw de 

naadtoeslag bij de zoom naar het 
voorpand en stik hem met een 

driehoekje door.  

 

Rimpel de lange kanten van de rok 
in. Een beschrijving daarvoor vind 

je  HIER.  

Speld de gerimpelde kant aan de 

kant erboven, goede kanten op 
elkaar. Let er op dat de zijnaden 

op elkaar vallen.  

 

Stik de beide dwarsnaden, vouw de 
naden naar boven en stik ze smal 

door.  

 

Speld de beide kleine zakdeeltjes 
met de goede kanten op elkaar. 

Stik de bovenste rand, vouw de 
zak naar de goede kant en strijk 

hem plat.  
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Stik de bovenkant door. Speld het 
kleine zakje op de goede kant van 

de grotere zak. Stik ze rondom op 
de naadtoeslag vast.  

 

Leg een tweede groot zakdeel met 

de goede kanten op elkaar op de 
andere zakdelen. Stik de ronding 

van vier lagen op elkaar.Knip de 
naadtoeslag korter. 

 

Keer de zak. Het kleine zakje zit nu 
op de grotere zak.  

Strijk alles plat en stik de ronding 

door.  
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Speld de zak middenvoor op de 

rok.   

 

Sluit de taillebandstrook tot een 
ring. Laat een stukje open voor het 

elastiek. 

 

Stik de strook met de goede kant 
op de binnenkant van de rok.  

Strijk de strook naar boven en 

strijk de naadtoeslag van de 
andere kant van de strook naar 

binnen. 

Vouw de strook naar de voorkant 

en speld hem vast over de eerste 
naad heen.  
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Stik de tailleband rondom vast.  

Stik de bovenrand smal door en 

indien gewenst nog een keertje 

door het midden.  

 

Rijg elastiek in de tunnel(s) en trek 
het elasitiek tot taillewijdte aan. 

Sluit de opening.  

 

Zoom de rok, of werk hem af met 
kant of band.  

KLAAR!  
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