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NOELLE  

  

 

 

knippen:  

knip alle delen met naadtoeslag uit de stof.  

   

   

 

Geef de plaats waar de plooien komen met spelden 

aan op de verkeerde kant van de stof.   
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Vouw de plooien op de aangegeven plaatsen en speld 

ze aan de bovenkant vast. Steek ook een speld 

precies in het eindpunt van de plooi.   

Stik de plooien nu van de bovenste tot de onderste 

speld.  

 

Strijk nu de plooi aan de verkeerde kant van de 

stof.Het midden van de plooi valt precies over de 

naad.  

Stik de naad aan beide kanten door.  

 

Sluit de zijnaden van de rok g.k.o.e.  
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Stik de pas en voeringpas g.k.o.e. aan de bovenkant 

op elkaar. Knip de naden korter.  

Doe hetzelfde met de achterpas en 

achtervoeringpas.   

 

Leg de passen open met de goede kant boven. Speld 

de rits op de goede kant van de pas langs de zijnaad. 

De tandjes wijzen naar het midden van de stof. (zie 

foto). Vouw de uiteinden van het ritsband van de 

stof weg. De tandjes van de rits komen tot bovenaan 

de naad.  

Stik de rits  van langs de  tandjes  op de pas.   

 

Detailfoto  
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Vouw de passen g.k.o.e. en stik de rits op de 

voeringpas vast op 1 mm naast de vorige naad. De 

rits ligt daarbij tussen de passen in. 

 

Sluit de andere pasnaad in één keer. Knip de naad 

iets korter.  

 

Stik de pas langs de rits en de bovenkant door. 
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Stik de pas g.k.o.e.  aan het rokdeel. Let er op dat 

de naden op elkaar vallen.  

Vouw de naad naar boven en stik hem aan de goede 

kant door.  

 

Strijk een stukje vlieseline ter versteviging op het 

recht van draad stuk van de passtrook.  

Speld de passtroken g.k.o.e. en stik ze rondom op 

elkaar. Laat aan de bovenkant een stukje open om te 

keren.  

Knip de naden korter, de hoeken schuin af en keer 

de strook.  

Stik de bovenkant, de onderkant en de zijkant door. 

Daarbij wordt ook de keeropening gesloten.  

 

Maak knoopsgaten in de stroken of sla nestels in.  

Pas de rok aan en  kijk waar de stroken moeten 

komen. Speld de passtroken vast. Stik de stroken 

met een dubbele naad vast en verstevig de hoeken 

met trensjes.   

 

Rijg koord door de gaten. Zoom de rok.  

KLAAR ! 

 


