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FRIDA damesrok  

Design: traumschnitt  

 

Knip alle patroondelen uit de stof en werk 

ze af.  

verstevig bij gebruik van dunne of rekbare 
stof de pas met vlieseline.   

De rokdelen kunnen in banen volgens de 

lijnen op het patroon, met ook zonder 
deelnaden geknipt worden. Geef op de 
patroondelen precies aan om wel deel het 

gaat, voor of achter in ieder geval.  

 

Stik de voorpas aan het voor-

rokdeel.             

Op de volgende 6 foto's staat precies 
uitgelegd hoe je een dergelijke 

puntvormige pas netjes kunt maken. 

 

Knip het rokpand in het midden ca. 0,5 cm 
in.  

 

Speld de pas nu met de goede kant op de 

goede kant van de rok.  
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Stik vanuit het midden van de punt naar 
twee kanten smal langs de kant. 

 

Werk de randen af.   

 

Vouw de naden naar boven en strijk ze 

plat. 

 

   

Stik de pas smal door.  
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Speld de achterpassen g.k.o.e. aan de 
achterpanden. Stik ze vast. Vouw de 

naadtoeslagen naar boven en stik ze smal 
door.  

 

Speld de middenachternaad en stik hem 
dicht. Strijk de naden open.  

 

Sluit de zijnaden. Leg hiervoor voor- en 

achterpand met de goede kanten op elkaar 
(g.k.o.e.). Strijk de naden open.   

 

Sluit de zijnaden van de belegpassen. 
Strijk de naden open.  



©farbenmixfarbenmixfarbenmixfarbenmix  Sabine Pollehn                     Seite 4 von 5                             FRIDA 

 

Speld de beleggen g.k.o.e. op de pas en 
stik de bovenrand op elkaar. Vouw het 

beleg naar binnen en strijk de bovenkant.  

 

Nu komt de rits er in. Vouw daarvoor het 
beleg weer naar boven en speld de rits op 
de naadtoeslag middenachter.  

 

Stik de rits van boven naar beneden vast. 

Een stap-voor-stap beschrijving vind je 
HIER. Torn daarna de naad onder de rits 
met een tornmesje tot het einde van de 

rits open.  

Stik de bovenrand van de rok door.  Stik 
de korte belegkanten langs de rits met de 

hand of met de machine vast.  
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Zoom de rok. Versier hem naar wens. 
Klaar! 

 


