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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. 

 
ULJANA - ein knielange rok voor meisjes met een zijdelingse gerimpelde pittige inzet en een folkloretasje 
aan de voorkant- een tasje met ruimte om je fantasie op los te laten! 
 
Op deze wijde rok kunnen hele verhalen in kleur verteld worden. Effen kleuren maar ook stof met grote 

en kleine motieven kunnen voor dit patroon gebruikt worden. De meegestikte zak en de aparte 

zoomstrook in een andere kleur zorgen voor leuke accenten en maken de rok tot iets bijzonders.                           

 

ULJANA is heel gemakkelijk te maken en daarom ook voor beginnende naaisters geschikt. En daardoor is 

het effect des te groter omdat je binnen zeer korte tijd een geweldig uniek kledingstuk kunt toveren voor 

je dochter. Met of zonder tasje, met of zonder afstekende zoomstrook, je kunt je helemaal uitleven en 

zelf beslissen hoe je de rok maakt.          

 

Dankzij de tailleband met elastiek die voor ieder kind precies naar maat gemaakt kan worden, is de rok 

voor alle meisjes geschikt, ongeacht het figuur. Bovendien “ groeit”  de rok lekker lang mee. In de winter 

met een maillot en laarzen, daarna met een legging en in de zomer met blote benen.                                           

 

Gemaakt van rib of jeansstoffen ontvouwt de rok zich aan de onderkant als een bloem, maar met wat 

dunnere stoffen zoals katoentjes en poplin valt hij heel mooi. Taft en velvet maken van deze rok een 

feestkledingstuk dat op ieder feestje past.                 

Ben je jaloers geworden op de rok van je dochter? Maak dan voor je zelf een bijna zelfde VALESKA-rok!          

 

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  86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164 

taille volgens patroon 84 cm 86 cm 88 cm 91 cm 94 cm 102 cm 110 cm 

taille met elastiek 50 cm 52 cm 54 cm 56 cm 60 cm 64 cm 68 cm 

zijlengte   17,5 cm 21,5 cm 25,5 cm 31,5 cm 37,5 cm 44,5 cm 51,5 cm 

stof, lange versie  

(140 cm breed)  
45 cm 55 cm 65 cm 80 cm 90 cm 120 cm 135 cm 

fournituren elastiek   

 

Knippen     
Knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. Neem de 
patroontekens over op de stof.           
Knip het rokpatroondeel in de gewenste lengte 2 x uit de stof. Het rokpand kan in één geheel geknipt worden 
maar ook met een losse zoomstrook in een andere kleur bv. Knip dan de onderste strook 4 x uit.  
Knip voor een kortere rok ook de zoomstrook af langs de getekende lijn en knip alleen het bovenste deel 2 x uit 
de stof.                        
Knip het rokpad tussen de tekens van het patroon in tot vlak voor het einde van de figuurnaad/rimpels. Geef 
indien gewenst het einde van de figuurnaad op de binnenkant aan met een speld.                                                     
Als de zakjes (patroondeel 2 en 3) van dubbele stof gemaakt worden, kies dan een dunne stof als voering als 
de stof erg dik is.                                                    
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Kniplijst         
 1 -  rokpand  2 x 
 2 - achtertasje          2 x aan de stofvouw 
 3 - voortasje            2 x aan de stofvouw 
 4 - tailleband 1 x aan de stofvouw 
 
 

Werkwijze 
Voor een korte rok of een rok zonder aparte zoomstrook vervallen punt 2 en 3 van de beschrijving.           
 
1. Werk alle patroondelen met een zigzagsteekje of met de lockmachine af. 

2. Speld twee zoomstroken langs de onderrand met de goede kanten op elkaar (g.k.o.e.) Knip de naadtoeslag 

korter, keer de strook naar de goede kant en stik de onderkant aan de goede kant door.           

Stik de bovenkanten van de dubbele zoomstrook op de naadtoeslag op elkaar.                                   

3. Speld de dubbele zoomstrook met de open kanten g.k.o.e. aan de zoom van de rok en stik hem vast. Vouw 

de zoomstrook naar beneden. Vouw de naadtoeslag naar boven in de rok en stik hem aan de goede kant op 

de rok door.                  

4. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en stik de zijnaden van boven tot aan de zijdelingse inkepingen. Sluit ook 

de zijnaden van de zijstukken tot aan de zoom. Hecht begin en einde goed af. Vouw de naadtoeslagen naar 

het voorpand en stik ze aan de goede kant door.                                                                                                                                 

Bij de rok met zoomstrook: vouw de naadtoeslag bij de zoom naar het voorpand en stik de naad door met 

aan de onderkant een kleine driehoek om de dikke naad plat te maken. 

5. Rimpel de aan de zijkant uitstekende stukken stof in tot de breedte van de stof erboven. Stik daarvoor twee 

naden op de te rimpelen stof naast elkaar. Doe dit met een lage draadspanning en een grote steeklengte. 

Knoop aan één kant de draden aan elkaar en trek aan de andere kant aan de onderdraad. Verdeel de 

plooitjes gelijkmatig en rimpel tot de juiste breedte is bereikt. Zet de machine weer op de normale stand 

terug.                                           

6. Speld de boven en onderkant van de inkeping g.k.o.e. vast. Laat de naad naar de zijkanten toe langzaam 

weglopen. Let er wel op dat de zijnaden op elkaar vallen.                                    

Haal de zichtbare rimpeldraad weg. Vouw de naadtoeslagen naar boven en stik ze aan de goede kant door.                

7. Speld de beide kleinere voorzakdelen g.k.o.e. en stik de bovenkanten op elkaar. Keer het zakje naar de 

goede kant, strijk het plat en stik de bovenkant aan de goede kant door.                                                  

8. Leg dit zakje volgens de patroontekens op het grotere zakje. Speld het vast. Let er op dat bij gebruik van 

verschillende stofjes de voorste zak met de binnenkant op de goede kant van de grotere zak valt.                         

Stik de ronde naadtoeslagen op elkaar.                                               

9. Leg het tweede grotere zakdeel (de onderkant straks) g.k.o.e. boven op de drie lagen zakdelen. De kleine 

zak ligt ertussenin. Stik de vier delen langs de ronding op elkaar en knip daarna de naadtoeslagen korter.                                                                    

10. Keer de zak naar de goede kant zodat het voorste en achterste zakdeel met de goede kant naar boven ligt. 

Strijk het zakje en stik hem aan de goede kant langs de ronding door.                                                                          

11. Speld de zak op het voorpand. Middenvoor van de rok ligt onder middenvoor van de zak. De bovenrand van 

de grotere zak ligt langs de bovenrand van de rok. Zet de zak met een paar steekjes op de naadtoeslag van 

de rok vast. 

12. Stik de korte kanten van de tailleband g.k.o.e. Laat een stukje open voor het elastiek.                                   

13. Stik één kant van de tailleband met de goede kant op de binnenkant van de rok. De naad van de tailleband 

valt op een zijnaad van de rok. Strijk de tailleband naar boven en strijk de naadtoeslag aan de andere kant 

naar binnen. 

14. Vouw de tailleband naar buiten om en stik hem rondom met ingeslagen naad op de rok. De vorige 

aanzetnaad wordt daarbij bedekt.  

15. Stik de bovenkant van de tailleband smal door. Stik naar wens de band nog een keer in het midden door 

zodat twee tunnels ontstaan voor smaller elastiek. 

16. Rijg elastiek in de tunnel(s), trek het tot de gewenste wijdte aan, stik de uiteinden dicht, sluit de opening.                                                         

17. Stik een zoom in de rok of stik band of kant langs de onderkant. De rok met zoomstrook is al klaar.                                 

KLAAR! Veel plezier en succes met ULJANA 


