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Big lady & Lady Shay 
 

Rok van niet-rekbare stof 
by mialuna24.de 

 
Lady Shay kan op twee basismanieren worden gemaakt: een lange versie met steekzakken of een korte 
rok met opgestikte zakken. Op het patroon staan bovendien nog achterzakken, een rits in de zijnaad en 

riemlusjes. De rok valt op de heupen. Als de rok juist in de taille moet vallen, neem dan een maatje kleiner 
en verleng de rok.                                                                                            

 
Kies voor Lady Shay stoffen zoals katoen, canvas, spijkerstof, poplin, ribfluweel, velvet enz.                           

 
 
Kniplijst: 
1 – voorpand  1 x aan de stofvouw (of 2 x)        
2 - achterpand 1 x aan de stofvouw (of 2 x)        
3 – achterpas             1 x aan de stofvouw (of 2 x)       ) 
4 –tailleband voor 2 x aan de stofvouw 
5 – tailleband achter 2 x aan de stofvouw 
6 – achterzak           4 x  
7 – voorpand – zak rond klein                       2  
7a – voorpand -  zak rond groot                    2  
of    
8 – voorpand – hoekige zak  4 x  
voor de riemlusjes      40 x 4 cm op maat knippen plus naadtoeslag 

 
 
Werkwijze     
Lady Shay wordt met een gewone rechte steek op de naaimachine gemaakt. Gebruik een gewone 
standaardnaald nr 80  of 90 voor wat stevigere stoffen of een jeansnaald. Werk de naden af met een 
zigzagsteekje of de locker.                                                                                                                         
 
Knippen     
Knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof, let op de draadrichting. Knip 
naadtoeslag aan van ca. 0,8 - 1 cm. Bij de zomen is 2-3 cm genoeg. De patroondelen die op maat 
geknipt moeten worden, zijn inclusief naadtoeslag. Neem alle patroontekens over op de stof.                                                                                                         
 
Werkbeschrijving Lady Shay: lange versie met steekzakken.                 
 
1 – Knip alle patroondelen volgens de kniplijst. Verstevig naar wens de vier taillebanddelen met vlieseline. 
Let op de patroontekens voor de steekzakken.                                                                                             
 
2  - Leg de beide kleine zakbeleggen met de goede kanten op elkaar op de zakingangen van het voorpand 
en stik de ronding.  Stik naar wens een paspelbandje mee. Knip de naadtoeslag korter en vouw het beleg 
naar binnen. Duw de rand netjes uit, strijk even en stik de zakingang aan de goede kant door. Leg de 
binnenzakken onder het zakbeleg en stik de rondingen op elkaar. Werk de randen af met een zigzagsteekje 
of de locker en stik naar wens de zak op het voorpand door.                                                     
 
3 – Speld de achterpas goede kanten op elkaar aan het achterpand en stik de delen op elkaar. Werk de 
naadtoeslag af, vouw hem naar boven of naar beneden en stik hem aan de goede kant door.  
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4 -  Leg twee achterzakdeeltjes met de goede kanten op elkaar en stik ze rondom dicht maar laat aan de 
bovenkant een stukje van ca. 7 cm open om te keren. Knip de naadtoeslag een stukje korter, de hoeken 
schuin weg. Keer de zak, duw hem in model, de hoeken netjes uitduwen en dan strijken. Stik de bovenkant 
door en sluit daarbij de keeropening. Zet de zak volgens de patroontekens op het achterpand vast.          
 
5 – Speld de tailleband voor aan het voorpand en stik hem vast. Vouw de naadtoeslag naar boven en stik 
hem door. Doe hetzelfde met de tailleband achter.                             
 
6 – Leg het voorpand met de goede kanten op elkaar op het achterpand en sluit de zijnaad. Werk de 
naadtoeslag af. Werk de naadtoeslag van de andere nog open zijkanten apart af.                                                          
 
7 – Stik de blinde rits in de zijnaad, begin 1 cm onder de bovenrand van de tailleband en stik eerst één kant 
vast. Stik daarna de andere kant vast. Gebruik daarvoor het speciale voetje voor blinde rits. Speld en stik 
de naad onder de rits dicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
8 – De twee boorddelen die zijn overgebleven worden nu met de goede kanten op elkaar gestikt. Let op dat 
de juiste delen op de goede plaats worden gestikt. Laat de kanten bij de rits open. LET OP: e 
voorpandboorden zijn langer dan de achterpandboorden. Werk de korte kanten af met een zigzagsteekje of 
de locker.                                                                                         
 
9 – Speld het beleg aan de tailleboord van de rok en stik hem rondom vast. Stik ook de korte kanten aan 
de ritskant. Knip de hoeken schuin weg en de naadtoeslag wat korter. Keer het beleg en stik de 
naadtoeslag aan de goede kant door. Stik de naadtoeslag van de gesloten zijnaden met een paar steekjes 
met de hand vast. Het beleg kan in de naad van het tailleboord aan de goede kant worden doorgestikt of 
aan de binnenkant met de hand.                                                                   
 
10 – Zoom de rok.                                                                                                                                                      
 
11 – Maak riemlusjes van 1,5 cm breed en 8 cm lang. Werk de korte kanten af en vouw ze 1 cm naar 
binnen. Stik de riemlusjes aan de tailleboord: 2 aan het voorpand en drie op het achterpand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
12 – Klaar ! 


