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Rokbroek RONJA  

Werkbeschrijving 

 

Voor beginnende naaisters is dit een eenvoudig model. Gevorderden kunnen het model 
naar eigen inzicht aanpassen met bv.biaisband ed.... 

Dit model kan ook enkel als 7/8 broek zonder rok genaaid worden. 

 

  
Foto’s Beschrijving  

 

Knip de patroondelen volgens de kniplijst uit. 
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Sluit de zijnaden goede kanten op elkaar. Vouw de 
zijnaden naar voren en stik ze smal op de kant door.    

 

Vouw de ruchestroken dubbel en werk ze af.               
Rimpel ze daarna of leg er kleine plooitjes in.              

  

 

Stik de ruchestroken g.k.o.e. aan de zoom van de 
broek. Vouw de naadtoeslagen naar boven en stik ze 
smal op de kant door.   

 

Sluit de binnenbeennaden.  

   



© farbenmix Sabine Pollehn                                    Seite 3 von 6                                            Rokbroek RONJA 

 

 

Keer één broekspijp binnenste-buiten en schuif hem 
in de andere broekspijp. Sluit de kruisnaad in één 
keer en stik hem aan de goede kant smal door.            

 

De broek is nu tot aan de tailleband klaar. Indien 
geen rokdeel gewenst is kan men nu verder gaan bij 
de beschrijving van de tailleband. 

 

Werk de rokdelen eveneens af met biaisband, kant, 
ruches of geplooid band en rimpel ze  aan de 
bovenkant in.        
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Speld de rokdelen op de taille aan elkaar vast en 
rimpel ze. Zet de delen aan elkaar vast op de 
naadtoeslag. 

  

   

 

De rokdelen kunnen ook zonder rimpelen, maar dan 
overlappend op elkaar gestikt worden. Dit is voor 
beginnende naaisters makkelijker, maar staan ook 
„stoerder“.           

 

Afhankelijk van de maat vallen de rokdelen verder of 
minder ver over elkaar.                                                
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Tailleband       

Leg de uiteinden van de tailleband g.k.o.e. en stik de 
smalle kanten vast. Laat in het laatste derde deel een 
opening voor het elastiek over ( zie de spelden). 

Speld de tailleband met de goede kant op de 
binnenkant van de broek en stik hem op de 
naadtoeslag vast.  

   

 

Vouw de tailleband naar buiten, vouw de naadtoeslag 
naar binnen en speld hem vast. Stik de band dan smal 
op de kant door. 

  

 

Stik een naad smal langs de bovenkant en ééntje in 
het midden van de tailleband. Laat in deze laatste 
een cm open voor het elastiek.                    

Rijg elastiek door de openingen, pas de lengte aan. 
Sluit de middennaad en de opening in de onderste 
naad. 
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Als de losse rokdelen een echte rok moeten worden, 
maar deze dan met knopen of strikjes aan elkaar 
vast.                 

 

 

KLAAR !  

   

 

 
 
 
  


