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Dit patroon mag niet gekopieerd of op andere wijze gereproduceerd worden. Het genaaide model mag verkocht worden. Het 
is echter niet toegestaan de modellen zonder toestemming in grotere hoeveelheden te produceren. 

 

De overgooier bestaat uit veel patroondelen die ervoor zorgen, dat de rok naar beneden toe heel 

wijd valt. Als je ermee draait, is hij zo wijd als een cirkelrok. Hij valt vrij kort, hij valt net boven de 

knie. In het achterpand kunnen voor smalle meisjes figuurnaadjes worden gestikt om de pasvorm 

perfect te krijgen. Een rits middenachter zorgt voor makkelijk aan- en uittrekken. De 

schouderbanden worden achter aan de rok geknoopt en kunnen zo aan het kind aangepast worden.                                         

 

Voor deze rok is wel wat naai-ervaring nodig en een nauwkeurige aanpak; maar daarvoor word je 

als hij klaar is aan het eind beloond met een bijzonder kledingstuk! 

 

Maak de overgooier van niet-rekbare stevige stoffen zoals soepele spijkerstof, ribcord, poplin, etc.              

 

Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto’s en veel designvoorbeelden is te 

vinden op onze homepage www.farbenmix.de bij de Nederlandse vlag. 

Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op wijdte en lengte!  

 

Benodigdheden/ maattabel 

De maten in de tabel zijn de maten van het gemaakte kledingstuk. 

Materiaal/maten  98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164 170/176 

bovenwijdte figuur-

naden open 
60 cm 64 cm 68 cm 72 cm 80 cm 88 cm 96 cm 

bovenwijdte  figuu-

naden gestikt 
52 cm 56 cm 60 cm 64 cm 72 cm 80 cm 88 cm 

lengte voor        56 cm 62 cm 68 cm 75 cm 83 cm 91 cm 99 cm 

stof 

(140 cm breed)  
95 cm 110 cm 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm 

rits            15 cm 15 cm 20 cm 20 cm 20 cm 25 cm 25 cm 

fournituren 2 grote knopen, stukjes vlieseline, evt. Stylefix  

 

Knippen     

Bij het verwerken van verschillende stoffen in één kledingstuk, is het beter deze te laten 

voorkrimpen, zodat de stoffen later bij het wassen niet verschillend sterk krimpen.  

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

Neem de patroontekens over op de stof. (dit zijn de kleine streepjes aan de rand van de 

patroondelen) 

Tip : om te zorgen dat de patroondeeltjes niet verwisseld worden, is het handig om de hoeken te 

nummeren bijv. met tape. Of speld de papieren patroondelen op de bijbehorende patroondelen.                                                

Er zijn twee verschillende achterpandbeleggen (patroondelen 13 resp.13a). Eéntje voor de variant 

MET figuurnaden en ééntje ZONDER figuurnaden. Kies het beleg voor de versie die je wilt gebruiken.                               

Knip de bovenste en middelste achterpanddelen (patroondelen 6 en 8) en de achterpasbeleggen 

(patroondelen 13 of 13a) middenachter met extra naadtoeslag van 1,5 cm voor de ritssluiting.                                            

Het voorpandbeleg (patroondeel 12) en het achterpandbeleg (patroondeel 13 of 13 a) aan de 

onderkant ZONDER naadtoeslag knippen. Bij gebruik van dikkere stoffen is het beter, de beleggen 

van dunnere stof te knippen.                

Voor smalle meisjes kan de overgooier met de ingetekende figuurnaadjes getailleerd worden. Teken 

hiervoor de figuurnaden bij het zijachterpand (patroondeel 5) en het bovenste middenachterpand 

(patroondeel 6) op de binnenkant van de stof.         

De zakken zijn van dubbele stof (patroondeel 9). Bij gebruik van dikke stoffen is het beter, de 

zakvoering van een dunnere stof te knippen. Let hierbij op, dat de binnenkant van de zakken 

zichtbaar is.                         

Maak riemlusjes (patroondeel 11) naar wens.            

http://www.farbenmix.de/
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Patroondelen     

 1 -  voorpand, boven, zijkant 2 x 

 2 - voorpand, boven, midden        2 x 

 3 - voorpand, onder, zijkant 2 x 

 4 - voorpand, onder, midden          2 x 

 5 - achterpand, boven, zijkant                2 x 

 6 - achterpand, boven, midden        2 x 

 7 -  achterkant, onder, zijkant                 2 x 

 8 - achterpand, onder, midden               2 x 

 9 - zak       4 x (of 2 x van buiten- en voeringstof ) 

 10 - schouderbanden 2 x 

 11 - riemlusjes      5 x (of naar wens) 

 12 - voorpandbeleg   1 x aan de stofvouw 

 13 - achterpandbeleg (met figuurnaden) 2 x 

 13a -  achterpandbeleg (zonder figuurnaden) 2 x 

 

 

Werwijze 

Bij het inelkaar zetten van de patroondelen goed op de patroontekens letten!!               

Bij dunne of rekbare stoffen is het beter, de beleggen met vlieselinestroken te verstevigen.             

1. Zakken: speld twee zakdelen (buitenkant en voering) met de goede kanten op elkaar en stik de 

boven- en onderkant (lange kanten) op elkaar. Knip de naadtoeslagen korter, keer de zak naar 

de goede kant en strijk de naden plat. Stik de zakingang aan de goede kant smal en voetjebreed 

door. Speld de zak volgens de patroontekens aan het onderste zijvoorpand en stik de 

onderkanten op elkaar. (omdat de zakken een beetje bol zitten en niet plat op de rok liggen, is 

het het gemakkelijkst als de zakken eerst alleen aan de lange zijkant en aan de onderkant 

vastgespeld worden).                                                                 

Speld de zakken in de hoeken met een paar steekjes op de naadtoeslag van de onderste 

zijpanden vast.                

Speld naar wens de overwijdte van de zakken aan de korte zijkanten met spelden naar binnen, 

zodat bij het sluiten van de zijnaden straks, de zak niet per ongeluk met plooien wordt 

meegestikt.      

2. Voorrok: speld een zij-boven voorpand met de goede kanten op elkaar op een onder-zij-

voorpand. Stik ze op elkaar. Werk de naden samen af, vouw de naadtoeslag naar boven en strijk 

de naad plat.                                  

Let op: de naden (en ook de volgende dwarsdeelnaden) worden nu nog NIET doorgestikt.                    

3. Stik op dezelfde manier de midden-boven-voorpanden met de goede kanten op elkaar aan de 

middenvoorpanden. Werk de naadtoeslag weer samen af en strijk hem in de bovenste 

middenvoorpanden.    

4. Leg de middelste voorpanden met de goede kanten op elkaar en stik de middenvoornaad. Let op 

dat de deelnaden netjes op elkaar aansluiten. Werk de naadtoeslag samen af, strijk hem naar 

een zijkant en stik hem aan de goede kant door. De naden kunnen ook apart afgewerkt worden 

zodat daarna de naad opengestreken kan worden. Stik hem dan aan beide kanten smal door.                                     

5. Speld de zijvoorpanden met de goede kanten op elkaar aan het middenvoorpand en stik de 

naden. Let daarbij weer goed op dat de deelnaden netjes doorlopen. Werk de naden samen af en 

strijk ze naar het middenvoorpand. Strijk ze en stik ze aan de goede kant door. 

6. Achterrok: maak voor smalle meisje figuurnaden in de bovenste achterpanddelen. 

Doe dit alsvolgt: vouw de bovenste zij-achterpanden en de bovenste-middenachterpanden bij de 

patroontekens dubbel, goede kanten op elkaar en stik de figuurnaden. Laat de figuurnaden naar 

het einde toe smal toelopen en hecht begin- en einddraden goed af.                                                                     

Strijk de figuurnaden richting de zijnaad. Stik de figuurnaden naar wens aan de goede kant door.            

De figuurnaden kunnen ook pas na stap 10, als alle rokdelen aanelkaar genaaid zijn, gestikt 

worden. Dan kan de rok ook even aangepast worden en gekeken of de figuurnaden wel nodig 

zijn of niet.                                                        
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7. Speld en stik een zij-achterdeeltje met de goede kanten op elkaar aan een onderzij-achterpand. 

Werk de naadtoeslagen samen af, strijk ze in het zij-achterpand.                                                              

8. Stik op dezelfde manier de bovenste midden-achterpanden met de goede kanten op elkaar aan 

de onderste middenachterpanden. Werk de naadtoeslagen samen af en strijk ze naar boven.                                                                

Werk de middenachterrand af aan beide kanten.                        

9. Knoopsgat maken: de zij-achterpanden met de goede kanten op elkaar aan de midden-

achterpanden stikken. Begin daarmee aan de bovenkant en laat na ca. 4 cm(de naadtoeslag 

meegerekend) een stukje open van ca. 4 cm of zo groot dat de knoop erdoor kan. Stik daarna 

weer verder tot het einde. Hecht de draden voor en na de opening goed af. Let erop dat de 

deelnaden op elkaar vallen en zo netjes doorlopen. Werk de naadtoeslagen samen af (of van 

tevoren), strijk ze open en stik de naad aan beide kanten vanaf de goede kant door. Stik boven 

en onder het knoopsgat een trensje.                                                                                                                        

10. Voor- en achterrok met elkaar verbinden: leg de voor- en achterrokdelen met de goede 

kanten op elkaar, speld ze en sluit de zijnaden. Let erop, dat de deelnaden doorlopen. Werk de 

naadtoeslagen samen af, strijk ze naar achteren en stik ze aan de goede kant door. Stik nu de 

dwarsnaden van de boven- en onderrokdelen in één keer aan de goede kant door.                                                                                                                  

11. Schouderbanden: Werk de schouderbanden rondom af met een zigzagsteekje of de locker. 

Strijk de naadtoeslagen aan de lange en de korte kanten naar binnen. Strijk daar waar later 

knopen of drukkers komen een stukje vlieseline aan de binnenkant van de stof. Vouw de 

schouderbanden dubbel, goede kant buiten, strijk ze en stik ze aan de lange kanten en één korte 

kant door. De naadtoeslag aan de nog open korte kant worden hierbij niet naar binnen 

gevouwen.                                                         

Handige naaisters kunnen de schouderbanden bij het beleg aannaaien mee stikken: speld de 

schouderbanden dan met de open korte kan en naar beneden wijzen goede kanten op elkaar aan 

de voorste punten van de voorrok. De puntige kant van de voorrok blijft vrij, omdat de 

schouderbanden alleen maar aan de zijkanten worden vastgestikt. Het middenstuk van de band 

wordt NIET meegenaaid. Controleer nog even of de schouderband na het omhoogvouwen ook 

goed zit.                                                                                                      

12. Beleg: stik het voorpasbeleg met de korte kanten op het achterpasbeleg. Werk de naadtoeslagen 

samen af en vouw ze naar de voorkant. Werk de onderrand van het beleg af.                                  

Overgooier met figuurnaden: speld het beleg met de goede kanten op elkaar langs de 

bovenrand van de pas. Stik het beleg vast en let erop dat de zijnaden op elkaar vallen. Knip de 

naadtoeslag wat korter, de hoeken schuin weg, vooral die in de “binnenhoeken” kort wegknippen.                                                 

Overgooier zonder figuurnaden: de achterpasbeleggen (patroondeel 13a) worden niet langs 

de bovenkant gespeld, maar eerst bij de zijnaden en middenachter gespeld, dan het beleg bij de 

deelnaad bovenaan vastspelden. Speld daarna het beleg vast en knip het teveel van de 

achterpanden aan de bovenkant boven het beleg na het vastnaaien weg: Doordat er geen 

figuurnaden in het achterpand zijn gestikt, blijven er aan de bovenkant punten staan, deze 

worden weggeknipt.                                                                                                                                                                                                          

Knip de naadtoeslag wat korter, de hoeken schuin weg, vooral die in de “binnenhoeken” kort 

wegknippen.                  

13. Rits inzetten: 

Overgooier met normale ritssluiting: leg de achterpanden met de goede kanten op elkaar en 

geef het ritseinde aan met een speld. Vouw het beleg naar boven en stik de middenachternaad 

van boven tot aan de speld met de grootstmogelijke steeklengte. Let op de bredere naadtoeslag 

van 1,5 cm aan beide middenachterkanten. Stel de naaimachine weer in de normale stand, hecht 

de draad goed af en stik verder tot aan de zoom. Let tussendoor op dat de dwarsnaden op elkaar 

aansluiten. Strijk de naad open.                                                                                  

 

Leg de rits met de tandjes naar beneden op de achterkant van de middenachternaad. Begin net 

iets onder de aanzetnaad van het beleg en vouw de overhangende stukjes ritsband naar de 

zijkanten. STYLEFIX is hierbij zeer behulpzaam.  (= dubbelzijdig kleefband)                                           

Klik het ritsvoetje aan de naaimachine en stel de naald evt. in de juiste positie. Stik van boven 

naar beneden aan beide kanten de rits smal langs de tandjes vast. Stik onder bij het einde twee 

keer een dwarsnaad voor de zekerheid.         
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Tip: over ritsen van kunststof kan meestal moeiteloos gestikt worden. Daarna kunnen ze ook 

eenvoudig worden afgeknipt.               

Torn de naad met de grote steken boven de rits los en kijk of de rits goed open kan.                    

Overgooier met blinde ritssluiting : let op: bij blinde ritsen zitten de tandje aan de 

„verkeerde” kant en zijn een beetje naar binnen gerold. Ze kunnen met de vingers “open” 

gevouwen worden.    

Vouw het beleg naar boven. Doe de blinde rits open. Leg het met de runner naar beneden en de 

tandjeskant omhoog op de goede kant van de stof. De eerste dikke tandjes vallen precies onder 

de aanzetnaad van het beleg. Denk eraan, dat er een naadtoeslag van 1,5 cm zit.                                                                                                                 

Voor beginners is het handig om bij deze dikke tandjes te beginnen en de rits op de naadtoeslag 

langs het ritsband vast te zetten. Gevorderden kunnen het zonder deze hulpnaad.                                                      

Klik het voetje voor de blinde rits (speciaal voetje) aan de machine. Begin weer bij de dikke 

sluittandjes boven en stik de rits vast. Vouw daarbij de tandjes wat opzij en leid de rits in de 

linker richel van het voetje. De naald steekt vlak naast de tandjes in het ritsband. Stik tot kort 

voor de runner aan het einde.                                        

Speld de andere ritshelft op dezelfde manier aan de rechter achterhelft op de naadtoeslag vast. 

Probeer even of de rits netjes zit door het te sluiten. Let op, dat de deelnaden doorlopen. Doe de 

rits weer open en stik hem net als de andere kant eerst langs de buitenrand op de naadtoeslag 

vast. Daarna vlak langs de tandjesrand met het blinde ritsvoetje, de tandjes lopen in de rechter 

richel van het voetje.  

Sluit de rits en speld de beide rokhelften met de goede kanten op elkaar. Klik het normale 

ritsvoetje aan de machine, de naald moet rechts van het voetje in de stof steken. Begin bij zoom 

en stik ca. 1,5 cm vanaf de stofrand naar boven tot een paar millemeter parallel aan de ritsnaad. 

Vouw daarbij het losse stukje ritsband even voorzichtig iets opzij. Hecht de naad goed af, strijk 

hem open.                            

14. Vouw het beleg naar binnen. Duw de punten goed uit en strijk alles goed in model, maar nog 

NIET doorstikken.         

Als de schouderbanden tussen het beleg en buitenkant inzitten, wijzen ze nu naar beneden en 

zitten ze alleen aan de hoeken vast. Vouw de schouderbanden naar boven en speld ze vast. De 

omvouw van de banden liggen aan de onderrand van het beleg. Kijk nog een keertje goed of de 

schouderbanden nu goed zitten.                                      

De schouderbanden kunnen nu ook met de open korte kant naar beneden gericht aan de voorste 

punten op de beleggen worden gespeld. (aan de binnenkant van de pas) De punten van de 

voorpas blijven los. Vouw de banden nu naar boven en speld ze goed vast. De omvouwlijn van 

de schouderbanden liggen aan de onderkant van het beleg. Kijk nog even goed of de 

schouderbanden netjes zitten.                                                         

15. Stik het beleg smal door en in een afstand van 1,5 cm vanaf de rand, de schouderbanden 

worden daarbij meegestikt. Naai de korte kanten van het beleg met de hand vast of stik de 

bovenste centimeters van de middenachternaad nog een keer met de machine door en stik 

daarbij het beleg mee vast.                   

16. Zoom de overgooier. Werk daarvoor eerst de zoom af, vouw hem naar binnen en stik hem door.              

Pas de overgooier en kijk waar de grote knopen aan de schouderbanden moeten komen. 

Maak riemlusjes naar wens. Doe dit door de strook voor de riemlusjes aan beide kanten naar 

binnen te vouwen en te strijken. Stik de riemlussen aan beide kanten door. Pas de overgooier 

even aan om goed te kijken op welke hoogte de riemlusjes moeten komen. Stik de lusjes op de 

gewenste hoogte vast op de deelnaden of op een andere plaats naar wens. Stik ze eventueel 

met trensjes vast.                                                                                                                                                                                                   

 

Klaar! 

 

Veel plezier en succes met MALIBU! 

 


