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Deze rok met voorstuk is geschikt voor grote en kleine meisjes. In de zomer genaaid van poplin of 

katoentjes met een shirt of tanktop eronder, in de winter dan liever van ribcord, spijkerstof of velvet 

met een legging of maillot en een shirt met lange mouwen. Het patroon is klassiek maar de vele 

details geven de bijzondere uitstraling. Het bijzondere borststuk, de rok in A-lijn, zakken en veel 

naden geven de rok haar opvallende karakter. Hij kan eenvoudig van effen stof gemaakt worden, of 

met opvallende gekleurde naden, of nonchalant losjes op de heupen of braaf met een ruitje, de rok 

zal zeker aandacht trekken.        

 

LOTTE valt normaal qua maat. Wil je de rok pittig kort maken, kies dan een maatje kleiner. Door de 

lange schouderbanden en elastiek in de rug, is hij gemakkelijk aan het kinderfiguurtje aan te passen 

en groeit hij lang mee.                     

  

Versier de zoom met een kantje of met bijzondere knopen  … het design bepaal JIJ! 

 

Het naaien van deze rok vraagt wat ervaring en geduld. Met behulp van de patroontekens op de 

patroondelen en de uitvoerige stap-voor-stap beschrijving lukt het zeer zeker.                                    

 

LOTTE valt normaal qua maat. Voor stevige kinderen moet hij al snel in een maat groter gemaakt 

worden. Het elastiek in de rug kan dan weggelaten worden.                                 

De flap op de borst moet niet te lang worden, dan zit hij misschien te hoog. Knip deze liever in de 

kleinere maat. 

 

Meet voor het begin de taillewijdte van het kind op en vergelijk deze met de taillewijdte van de band 

in de maattabel. Als nou de volgende maat van de tailleband nog te krap is, leg dan alle patroondelen 

van de rok (dus niet de zakken en de schouderbanden) een stukje van de stofvouw vandaan, zodat 

er middenvoor en middenachter wat meer ruimte in de patroondelen komt.                                             

 

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 kant-en-klare kledingstuk. 

Materiaal/maten  86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164 

taillewijdte bij de band  53 cm 55 cm 57 cm 61 cm 66 cm 74 cm 82 cm 

lengte voor  55 cm 60 cm 67 cm 75 cm 82 cm 93 cm 104 cm 

stof , buitenkant 

(140 cm breed) 
55 cm 60 cm 65 cm 75 cm 90 cm 105 cm 125 cm 

stof,beleggen 
(140 cm breed) 

40 cm 40 cm 45 cm 45 cm 50 cm 60 cm 65 cm 

fournituren 
drukkers of knopen, knoopsgatenelastiek, stukje vlieseline   

naar wens: 2 schouderbandclips 

 

Knippen     

Bij gebruik van verschillende stoffen is het beter deze voor te krimpen zodat ze niet verschillend lang 

worden na de eerste was.  
Knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. Neem de 

patroontekens (de kleine streepjes aan de rand van de patroondelen) over op de stof.                                  

Voor de voeringdelen van de flap en tailleband (patroondelen 1, 4, 6 en 7) als ook voor de schouderbanden 

(patroondeel 5) de zak met heupdeel (patroondeel 11) is het bij gebruik van dikkere stof beter, om deze 
delen van dunnere stof te knippen.                
Dit geldt ook voor de gevoerde zakken (patroondelen 9 en 10) en de zakkleppen (patroondeel 8).                                                                                                                        
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Kniplijst        

 1 -  belegflap voorpand   1 x aan de stofvouw 

 2 - flap(borststuk)voorpand onder         1 x aan de stofvouw 

 3 - flap(borststuk) voorpand boven        1 x aan de stofvouw 

 4 - achterpand boven (achterflap) 2 x aan de stofvouw (1 x buitenste stof en 1 x 

voering) 

 5 - schouderband 4 x (2 x van buitenste stof en 1 x voeringstof) 

 6 - tailleband voor 2 x aan de stofvouw (1 x van buitenste stof en 1 

x voering) 

 7 - tailleband achter  2 x aan de stofvouw (1 x van buitenste stof en 1 

x voering) 

 8 - zakklep op het borststukje     2 x 

 9 - zak op het borststukje      2 x 

 10 - achterzak       2 x 

 11 - zak met heupdeel         4 x (2 x van buitenste stof en 2 x voering) 

 12 - zakbeleg           2 x (van voering) 

 13 - bovendeel achterrok  2 x 

 14 - bovendeel voorrok 2 x 

 15 - rok  4 x 

 16 - onderslag zijnaad     4 x (2 x van buitenste stof en 2 x voering) 
 

 

Werkwijze 

1. Leg een bovenrokdeel met de goede kanten op elkaar op een rokpand, speld ze op elkaar en rek de 

randen daarbij niet uit. Stik ze op elkaar, werk de naad af en vouw de naadtoeslag naar beneden in de 
rok. Stik hem aan de goede kant door met een brede (sier)naad.  

2. Werk de voorrokdelen middenvoor af met een zigzagsteekje of met de locker. 

Leg de voorrokdelen met de goede kanten op elkaar en sluit de middenvoornaad. Let erop dat de 

dwarsnaden op elkaar vallen. Knip aan het einde van het aangeknipte splitbeleg  in de hoek de stof in 
tot kort voor de naad. Strijk de naad van de zoom tot aan het splitbeleg open. Strijk het splitbeleg 
naar het rechter voorpand. Stik aan de goede kant het split en de naad met een brede (sier)steek 
door. Zet aan de bovenkant het splitbeleg op de naadtoeslag vast.                                                                                                                  

3. Stik het zakbeleg langs de zakingang met de goede kanten op elkaar aan de voorrokdelen. Knip de 

naadtoeslag wat korter, vouw de zakbeleggen naar binnen en strijk ze plat. Stik de zakingang aan de 
goede kant smal door.                                                              

4. De zakdelen met heupstuk op de plaats waar straks de drukkers komen, met een smalle strook 
vlieseline verstevigen (de zijkanten). Leg een voeringzakheupdeel met de goede kanten op elkaar op 

een zakdeel met heupstuk van de buitenste stof en stik de zijnaad: van de bovenkant tot aan het 
patroonteken. Hecht de naad goed af. Knip de naadtoeslag wat korter en knip de stof bij het 
patroonteken schuin in tot vlak voor de naad.                                                                                                                                                        
Let hier even op: de naadtoeslag onder het patroonteken mag niet afgeknipt worden.                 
 

Keer de zak naar de goede kant, de naadtoeslag onder het patroonteken wijst naar buiten. Strijk de 

zak en stik hem bij de naad (vanaf de bovenkant tot aan het patroonteken) aan de goede kant door.                  

5. Speld de zak met heupdeel volgens de patroontekens onder het zakbeleg. Stik de ronding van de zak 

op elkaar. Werk de ronde kant samen af met een zigzagsteekje of de lockmachine. Stik de ronding van 
de zak met een brede (sier)steek aan de goede kant van de rok door. Zet de zak op de naadtoeslag bij 
de zijnaden en bovenkant op de rok vast.                               

6. Strijk een stukje vlieseline op de taillebandstrook, daar waar later drukkers of knopen komen.                                                    

Speld de taillebandstrook van de buitenste stof met de goede kanten op elkaar langs de bovenkant van 
de voorrok, de naadtoeslag van de taillebandstrook steekt aan beide kanten uit. Speld de 
voeringtaillebandstrook op de andere kant van de rok, de goede kant van de band op de binnenkant 

van de rok.                         
De beide taillebanddelen liggen nu met de goede kanten op elkaar en de voorrok zit nu TUSSEN de 
beide taillebanddelen.                  
Stik de tailleband vast, hecht de draad aan begin en einde goed af. LET OP: de naad begint en eindigt 
bij de voorroknaden, de naadtoeslag van de taillebandstroken blijven aan beide kanten los.                 

7. Trek de korte kanten van beide taillebanddelen wat naar buiten en speld ze met de goede kanten op 

elkaar. Stik de smalle kanten op elkaar en ook een klein stukje de hoek om naar de bovenkant. Let er 
op, dat de zijkanten van de voorrok niet meegestikt worden.                                                                  
Tip: door de naad ook om de hoek te naaien, zal de naadtoeslag na het keren alvast een beetje naar 

binnen gaan vouwen, zo worden de hoeken heel netjes. 
Knip de hoeken schuin weg, keer de tailleband naar de goede kant en strijk hem netjes in model. Vouw 
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bij de open bovenkanten de naadtoeslag van buitenkant en voering naar binnen en strijk deze ook 
plat.                                                    

8. Stik het bovenborststuk aan het onderste borststuk. Strijk de naadtoeslag naar het onderste borststuk 

en stik hem met een brede (sier)steek aan de goede kant door.                                            

9. Strijk vlieseline op het voeringborststuk en op de voeringzakklep op de plaats waar straks eventueel 

een knoop en knoopsgat of drukkers komen.                                                                                                 
Speld de borstzakdelen (buitenkant en voering) met de goede kanten op elkaar. Stik ze rondom en 
laat aan de bovenkant een stukje open om te keren. Knip de naadtoeslag wat korter en knip de hoeken 
schuin weg. Keer de zak naar de goede kant en strijk hem in model. Stik de zakingang aan de goede 

kant smal door en nog een keertje voetjebreed door; sluit daarbij de keeropening.                                      
Speld de zakklepdelen met de goede kanten op elkaar. Stik ze rondom en laat aan de bovenkant een 
stukje open om te keren. Knip de naadtoeslag wat korter en de hoeken schuin weg. Keer de zakklep 
naar de goede kant en strijk hem in model. Stik de zakklep door langs de twee zijkanten en de ronde 
onderkant. Stik smal langs de kant en nog een keertje voetjebreed.              

10. Speld de zak in het midden van het borststuk en de zakklep daar 1 á 2 cm boven. Stik de zak langs de 

zij- en onderkant smal door en nog een keertje voetjebreed. Verstevig de hoeken met trensjes. Stik de 

zakklep aan de bovenkant smal door en nog een keertje voetjebreed. Sluit daarbij gelijk de keerope-
ning. Versier de hoeken ook met trensjes.                                                                        

11. Speld het borststukbeleg met de goede kanten op elkaar op het borststukvoorpand. Stik de zij- en 
bovenkant op elkaar. Verstevig bij gebruik van dunne stoffen het beleg eerst met vlieseline op de 

plaats waar de drukkers of knopen komen.                                                                                                          
Knip de naadtoeslag korter, de hoeken schuin weg, keer het borststuk en strijk het netjes in model. 
Stik de zij- en bovenkant smal door en stik de onderkanten op de naadtoeslag op elkaar.                                                                               

12. Vouw de naar binnen gestreken naadtoeslag van de tailleband naar boven en speld het borststuk met 

de binnenkant op de goede kant van de belegtailleband. (nu liggen de voeringstoffen met de goede 
kanten op elkaar).                      

Speld middenvoor op middenvoor en speld van daaruit naar de zijkanten. De tailleband steekt aan 

beide kanten iets uit. Stik de flap aan de tailleband maar let daarbij heel goed op, dat de buitenste stof 
niet meegestikt wordt.                                                                                                        
Tip: het naait gemakkelijker als de naad ca. 1 cm naast het begin en het einde van de flap begint.     

Als de hoeken van de taillebandbovenkant te ver gesloten zijn, torn ze dan rustig zover open als nodig 

is.                                          
Vouw het borststuk naar boven, de naadtoeslag verdwijnt in de tailleband.  

13. De ingestreken naadtoeslag van de buitenste tailleband op de zichtbare aanzetnaad spelden. Let erop 

dat de aanzetnaad net overdekt wordt. Stik de tailleband rondom door, het stukje open naad wordt 
daarbij gesloten.                                                             

14. Stik een boven-achterrokpand met de goede kanten op elkaar aan een een achterrokdeel en rek de 

randen niet uit. Werk de randen samen af, vouw ze naar beneden in de rok en stik ze aan de goede 
kant met een brede (sier)steek door.                           

15. Werk  de achterrokpanden langs middenachter af met een zigzagsteekje of met de locker.  

Leg de achterrokpanden met de goede kanten op elkaar en stik ze vast. Let daarbij op, dat de 
deelnaden op elkaar vallen. Strijk de naden open en stik ze met een brede (sier)steek aan de goede 
kant door.                                      

16. Stik twee onderslagdeeltjes met de goede kanten op elkaar langs de ronde zij- en onderkant. Knip de 

naadtoeslag wat korter. Strijk bij gebruik van dunne stof eerst een stukje vlieseline aan de binnenkant 
van de stof. Keer de onderslag, strijk hem mooi plat en stik de ronde kant en onderkant door.                                                                           

17. Speld de onderslag met de rechte zijkant op de zijnaad van het achterrokdeel, de bovenkant van rok 

en onderslag lopen gelijk. Begin deze naad aan de bovenkant en eindig 2cm voor de onderkant van de 
onderslag, dat laatste stukje blijft los. Hecht de draad goed af. Werk de zijnaad af met een 

zigzagsteekje of de locker. Vouw de onderslag naar buiten maar stik nog NIETS vast of door!                                                                                                                                                            

18. Leg twee schouderbanddelen met de goede kanten op elkaar en stik de lange kanten en de rechte 

korte kant. Knip de naadtoeslag wat korter en de hoeken schuin weg. Strijk bij gebruik van dunne stof 
een stukje vlieseline op de uiteinden van de schouderband, daar waar later knopen of drukkers komen.                                
Keer de schouderbanden, strijk ze mooi plat en stik ze rondom aan de goede kant door.     
Gebruik voor het keren een keernaald of misschien een pollepel.                                         

19. Speld de schouderbanden met de open kant en naar beneden wijzend op de bovenkant van de achterf-

lap. Stik ze op de naadtoeslag vast. Leg de schouderbanden naar middenachter en speld ze vast, zodat 

ze bij de volgende stap niet per ongeluk meegestik worden.                                                                                                                        

20. Leg de belegachterflap met de goede kanten op de buitenste achterflap en stik de zijkanten en 

bovenkant op elkaar. De schouderbanden liggen ertussen: zorg ervoor dat deze niet per ongeluk 
meegestikt worden.          
Strijk op het bovenste puntje van de achterflap een stukje vlieseline ter versteviging. Knip de 

naadtoeslag korter, de hoek schuin weg en keer de flap. Haal de spelden weg, de schouderbanden 
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wijzen nu naar boven. Strijk de flap in model. Stik de flap langs de zij- en bovenkant door. Stik de on-
derkanten op de naadtoeslag op elkaar.                                                                                                          

21. Speld de achterzakdelen met de goede kanten op elkaar. Stik ze rondom vast en laat daarbij aan één 

zijkant een stukje open om te kren. Knip de naadtoeslag wat korter, de hoeken schuin weg en keer de 
zak. Strijk hem netjes in model en stik de zakingang twee keer door: één keer smal langs de rand en 
één keer voetjebreed. Speld de achterzak op de achterrok en stik hem langs de zijkanten en onderkant 
vast. Stik hem nog een keer voetjebreed door. De keeropening is dan ook gelijk gesloten. Verstevig de 

hoeken met trensjes.                                        

22. Geef het midden van de achterflap aan met een speld. Doe hetzelfde met de tailleband achter: zet 

middenachter op de voering een speld.  Leg beide patroondelen met de spelden op elkaar, de goede 
kant van de stof wijst bij beiden naar boven.      
Geef op de voeringtailleband aan waar een knoopsgat voor het knoopsgatenelastiek moet komen, in 
ieder geval links en rechts van de achterflap. Verstevig de stof op de plaats van de knoopsgaten eerst 
met vlieseline. Maak knoopsgaten in de lengte, groot genoeg voor het knoopsgatenelastiek. 

23. Strijk ook stukjes vlieseline op de uiteinden van de voeringtailleband achter. Daar komen straks de 

knopen.                               

Speld de tailleband achter van de buitenste stof met de goede kanten op elkaar op de achterrok. De 
naadtoeslag van de tailleband steken aan beide kanten over de onderslag uit. Speld de 

voeringtailleband met de goede kant op de binnenkant van de achterrok. De taillebanden liggen nu 
met de goede kanten op elkaar en de achterrok ligt TUSSEN de beide taillebandstroken. Stik de 
taillebanden vast, laat aan de zijkanten de naadtoeslag los en hecht de steken goed af.                                                                                                                                                                                                                            

24. Trek de korte kanten van de taillebanden naar buiten en speld ze op elkaar. Stik de smalle kanten en 

stik een klein stukje de hoek om naar de bovenkant. Let goed op dat dat zijkanten en de onderslag 
niet meegestikt worden.                                                                                     
Knip de hoeken schuin weg, keer de tailleband en strijk hem in model en strijk de naadtoeslag van de 
nog open bovenkanten naar binnen.                                                          

25. Vouw de naar binnen gestreken naadtoeslag van de voering-tailleband naar boven en speld de 

achterflap met de binnenkant op de goede kant van de voeringtailleband. De goede kanten van de 
voeringstoffen liggen op elkaar. Het makkelijkst gaat dit door in het midden te beginnen en van daaruit 

naar naar links en rechts spelden.                      

Stik de flap aan de tailleband vast en let heel goed op, dat de buitenste tailleband niet meegestikt 

wordt. Vouw de flap naar boven, de naadtoeslag van de flap verdwijnt in de tailleband.                                                                                                  

26. Speld de naadtoeslag van de buitenste taillebandstrook op de zichtbare aanzetnaad. Let goed op, dat 

de naad bedekt wordt. Stik de tailleband rondom smal door en sluit daarbij de nog open voorgestreken 
naad.                                      

27. Leg de voorrok met de goede kanten op elkaar op de achterrok. Leg de onderslag over de 

voorrokdelen. Speld de losse stukjes van de onderslag naar boven vast.                               
Speld de voorrok langs de zijkanten op de achterrok en let goed op, dat de deelnaden van beide 
rokdelen netjes doorlopen. Sluit de zijnaden ook onder de loshangende onderslag, hier zit de 
aanzetnaad van de voorzak. Stik de onderslag nog niet vast!                                                                                                                      

28. Vouw het losse deel van de onderslag naar beneden en sluit het open stuk naad. Let op dat de zijkant 

van de zakken niet meegestikt wordt. Werk de zijnaden tot kort voor de tailleband af met een 
zigzagsteekje of de lockmachine.                

29. Keer de salopetterok naar de goede kant. Verstevig de zakingangen met een klein trensje op de 

onderslag. Stik de zijnaad aan de goede kant door.                                                              

30. Rijg knoopsgatenelastiek in de achterste tailleband en naai knopen aan. 

Vouw de rokzoom naar binnen en stik hem door.                                 

31. Knijp drukkers in de zijkanten (tailleband, onderslag en voorzakken) op de voorste zak op het 

borststuk en klep, op de schouderbanden en de bovenkant van het borststuk. Of zet knopen aan. Naar 
wens kunnen de schouderbanden ook worden voorzien van sluitgespen.                                      
Pas de rok even aan voordat de knopen of drukkers van de schouderbanden worden aangezet 

/vastgeknepen.   

 

Klaar ! 

 

Veel plezier en succes bij het maken van Lotte!  


