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HALIMA 

Design: inuit-Design 

 

 

Knip alle patroondelen volgens de 
kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let 

op de draadrichting.  

 

Neem alle patroontekens over op de 

stof.  

 

Aanvullig naar wens:  

Een FREEbook voor een contrastkleurige 
pas is HIER te vinden.  

Deze pas kan voor het inelkaar zetten 
geappliceerd worden.  

http://www.farbenmix.de/shop/Neues/HALIMA-Ergaenzung-Kreativ-FREEbook::10969.html
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Sluit de schoudernaden van de passen. 

Vouw de naadtoeslag naar het voorpand 
en stik hem aan de goede kant door. 

Doe hetzelfde met de voeringpassen en 
vouw hiervan de naadtoeslag naar de 

achterpas en stik ze aan de goede kant 
door. 

 

Speld pas en voeringpas met de goede 

kanten op elkaar, de schoudernaden 
vallen precies op elkaar. Stik lang de 

hals en de achterranden, stik de 
armsgaten op elkaar. Knip de 

naadtoeslag bij de rondingen wat 
korter, de hoeken schuin af. Bij gebruik 

van dunne of rekbare stoffen, de 
knooplijsten middenachter met 

vlieseline verstevigen.  
 

Keer de pas door één schouder naar de 

goede kant.  

 

Leg de passen met de goede kanten op 
elkaar en sluit de zijnaden van de pas 

en de voeringpas in één keer. De 
stoffen liggen daarbij zo op elkaar, dat 

de buitenste pasdelen op de buitenste 

pasdelen vallen en de voeringpasdelen 
op de voeringpasdelen. Zo wordt het 

één rechte naad.  
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Strijk de pas netjes in model en stik 
middenachter en doorlopend de hals 

door. Stik ook de armsgaten smal door.  

 

Maak knoopsgaten en zet knopen aan of 

knijp drukkers in. Vouw de knoopslijsten 

over elkaar, middenachter op 
middenachter. Stik de onderkant op de 

naadtoeslag op elkaar vast.  

 

Knip de strikbanden volgens de tabel. 

Leg de stroken in de lengte dubbel, stik 
een lange en een korte kant. 
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Knip de naden korter, de hoeken schuin 
weg. Keer de strook met bv. de hulp 

van een pollepel. Duw de hoeken goed 
naar buiten en stik ze rondom aan de 

goede kant door. (de naadtoeslag van 
de open korte kant hoeft niet naar 

binnen gevouwen te worden).    

 

Speld de achterschortdelen met de 

goede kanten op elkaar. Leg een 
strikband (met de open kanten) 

ertussen. Het band wijst naar buiten en 
ligt ca. 2-3 cm onder de 

schortbovenrand. Stik de verticale rand 
en de zoom op elkaar, de strikband 

wordt gelijk mee vastgestikt.  
 

Knip de naadtoeslag in de zoom wat 
korter, de hoeken schuin weg en keer 

de schortdelen. Strijk hem mooi in 
model en stik hem aan de goede kant 

door.   

 

Speld bij de voorrok de plooien volgens 

de patroontekens naar het midden toe. 
Speld de plooien verder naar beneden 

door tot bijna aan de zoom, om te 
zorgen dat de plooi mooi recht loopt. 

Strijk de plooien.  



HALIMA  farbenmix.de     
 

© farbenmix.de     Seite 5 von 6  HALIMA 

 

Stik de plooien aan de bovenkant op de 

naadtoeslag vast. Zoom de voorrok. 

 

Zoom de achteronderrok en versier hem 

naar wens. 
 Let goed op: als aan de onderkant van 

de achterrok een ruche of kant wordt 
aangezet, dan moet het achterpand 

voor het zomen om de breedte van de 
versiering worden ingekort, zodat bij 

het sluiten van de zijnaden de sierrand 
niet onder de zoom van voor- en 

achterschortdeel uit steekt.  

 

Sluit de zijnaden van de rokdelen. Leg 

daarvoor het achterrokdeel met de 
goede kant naar boven. Daarop komen 

met de goede kanten op elkaar, de 

schortdelen. De onderste hoeken 
moeten op elkaar vallen. Als derde laag 

komt dan het onderste rokdeel met de 
goede kant naar beneden. Als dit 

onderste rokdeel net als hier versierd is 
met sierband of kant, dan is deze iets 

korter dan de andere beide lagen. Speld 
de lagen op elkaar en stik alle lagen 

tegelijk op elkaar.    
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Keer het rokdeel, vouw de naadtoeslag 

naar het voorpand en stik deze aan de 
goede kant door.  

 

Stik het schortdeel met een paar steken 
aan de bovenkant van het achterrokdeel 

op de naadtoeslag vast.  

 

Speld de pas met de goede kanten op 
elkaar aan het rokdeel. Let daarbij op, 

dat de zijnaden, middenvoor en 

middenachter op elkaar vallen. Stik de 
pas rondom vast. Vouw de naadtoeslag 

naar de pas en stik hem aan de goede 
kant op de pas door. 

 

 

Klaar!  

 

 

 


