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RÖMÖ 

Design van Schnittreif.de / Anja Müssig  

 

 
Damesrok 

 

Knip alle patroondelen uit de stof en werk ze af.  

Geef duidelijk op het patroondeel aan welke het 
voor- en het achterpand is.  

 

Verstevig bij gebruik van dunne stof de beleggen 
met vlieseline.  
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Stik de figuurnaden en sluit één zijnaad van rok en 
beleg.  

 

Stik nu de andere kant en zet daar de rits in. Een 
precieze beschrijving daarvan is HIER of HIER te 
vinden.  

Speld het beleg g.k.o.e. langs de bovenkant van de 
rok en stik het vast.  

Knip de naden ietsje korter en keer het beleg naar 
binnen.  

 

Stik de bovenkant vlak langs de rand en nog een 
keer in een afstand van 2cm door. Stik de korte 
kanten van het beleg met de hand of de machine 
langs de rits vast.   
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Zoom de rok.  

   

KLAAR!  

Kinderrok 

 

Werk alle delen af.   

Stel de rok naar wens uit verschillende stofjes 
samen. De dwarsnaad loopt rond, net als de 
onderkant van de rok.   

 

Sluit de zijnaden van de rok, g.k.o.e.  

Sluit één zijnaad van het beleg, laat in de andere 
kant een opening voor het elastiek.    

 

Speld de tailleband op de rok en stik de bovenkant. 
De zijnaden vallen op elkaar.  
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Knip de naadtoeslag korter, keer het beleg naar 
binnen en stik het smal aan de bovenkant en nog 
een keer op 2cm afstand door.  

Rijg elastiek in de tunnel.  

Gebruik knoopsgatenelastiek voor een verstelbare 
breedte. Zet één kant van het elastiek vast 
tegelijk met het aanzetten van de knoop (die kant 
is op de foto niet meer te zien).  

De linkerkant van het elastiek is hier op de foto 
naar links gevouwen.     

   

 

Vouw het elastiek nu naar rechts en zet het vast 
met de knoop. Vouw het weer naar links, knoop het 
nog een keer en stop een rest van ca. 10 cm terug 
in de opening van de tailleband.  

 

Zoom de rok.  

   

KLAAR !  

Kinderrok met   vleugeltjes 

 

werk de vleugeltjes aan de binnenbocht af.  

De buitenrand kan worden afgewerkt met 
biaisband, met kant, met een rolzoompje of een 
smal zoompje of gewoon afgelockt.  
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Speld het vleugeltje volgens de lijn in het patroon 
g.k.o.e. met het vleugeltje naar boven. Stik het 
vast en vouw daarbij de puntige hoekjes een 
beetje in.   

 

Vouw de vleugeltjes naar beneden en stik ze op de 
goede kant door. 

 

KLAAR! 

 


