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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. 

Een patroon voor een meisjesrok met veel mogelijkheden.     

Als dubbele rok met een zijdelingse overslag is hij een echte blikvanger! Als het rechter 

voorpand aan de stofvouw wordt geknipt krijg je een leuke schortje. Maar alleen de onderrok 

enkel is door zijn eenvoud ook al erg mooi. En met elastiek in de taille past hij zich aan ieder 

figuurtje aan. Door de aparte pas valt de rok heel mooi. De lengte is naar wens aan te pas-

sen. Met een ruche eraan valt de rok tot de kuiten, zonder ruche net over de knie.  

 

Gebruik bij voorkeur niet rekbare stoffen zoals rib, spijkerstof, linnen of katoentjes.                         

 

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 

taillewijdte, patroon 62 cm 64 cm 66 cm 69 cm 72 cm 76 cm 

zijlengte   26 cm 32 cm 37,5 cm 46 cm 54,5 cm 65,5 cm 

stof, overrok  

(140 cm breed)  
40 cm 45 cm 55 cm 95 cm 105 cm 130 cm 

stof, onderrok  

(140 cm breed)  
35 cm 40 cm 45 cm 55 cm 65 cm 75 cm 

fournituren elastiek 

 

Knippen    
Knip de gewenste patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrich-
ting.  
Neem de tekens over op de stof (de kleine streepjes aan de rand van het patroon).        
 
Let op : de voorrokdelen zijn niet symmetrisch, ze moeten op enkele stof worden gelegd, let op 
dat ze niet in spiegelbeeld geknipt worden.  
 
 

kniplijst         
 1 -  pas   2 x aan de stofvouw 
 2 - overrok, rechts voor  1 x 
 3 - overrok, links voor   1 x 
 4 - overrok, achter 1 x aan de stofvouw 
 5 - onderrok, voor en achter    2 x aan de stofvouw 
 6 - ruche  2 x aan de stofvouw 
 7 - tailleband 1 x aan de stofvouw 
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Werkwijze 

1. Werk alle delen met de locker of met een zigzagsteekje af. 

2. Sluit één zijnaad van de onderrok. Stik ook één zijnaad van de ruches goede kanten op elkaar 

(g.k.o.e.).                               

3. Zoom de onderkant van de ruche of maak er een rolzoompje in. Rimpel de ruche tot de wijdte 

van de onderrokzoom in. Stik daarvoor twee naden naast elkaar, de eerste naad in de 

naadtoeslag en de tweede naad in een afstand van ca 1 cm vanaf de eerste. Stik met een lage 

bovenspanning en een grote steeklengte. Zorg voor lange begin- en einddraden en knoop de 

begindraden vast. Rimpel tot de gewenste lengte en knoop de einddraden ook vast. Verdeel 

de rimpelingen gelijkmatig over de ruche.  

4. Speld de rimpelruche met de goede kant op de goede kant van de onderrokzoom. Verhoog de 

bovenspanning van de naaimachine weer naar normaal en stel de normale steeklengte in. Stik 

de ruche tussen de rimpeldraden in vast. Haal de onderste rimpeldraad weg. Vouw de naden 

naar boven en stik ze aan de goede kant door.       

5. Sluit de tweede zijnaad met aansluitend de ruche. Leg aan de binnenkant de naadtoeslag van 

de ruche naar één kant en stik hem met een driehoekje vast.                                                

6. Stik de zijnaden van de overrok. Vouw de naadtoeslagen naar voren en stik ze aan de goede 

kant door.                                                                                                 

7. Werk de voorkant van het rechteroverrokdeel en de ronde onderkant van de overrok (zoom 

en ronde voorkant van het linkerpand) af.                                  

8. Strijk de zoom in de rondingen naar binnen en stik hem door.                     

9. Strijk de zoomtoeslag van de rechte voorkant van het rechter overrokdeel naar binnen en 

speld deze volgens de tekens op het linker overrokdeel. Stik de rokdelen op elkaar. De 

bovenkanten liggen op elkaar. Stik eventueel de overlappende voorkanten op de naadtoeslag  

met een paar steken op elkaar vast.                                                                                                                             

10. Rimpel de overrok en de onderrok tot de wijdte van de pas. Stik de bovenkanten op elkaar.                                                                                                              

11. Leg de pasdelen g.k.o.e. en sluit de zijnaden.               

12. Stik de pas aan de rokken, vouw de naadtoeslag in de pas en stik hem rondom door.                                                        

13. Stik de korte uiteinden van de tailleband op elkaar tot een ring maar laat een klein stukje 

open voor het elastiek.                    

14. Vouw de taiileband in de lengte dubbel en stik hem aan de bovenkant van de pas. Vouw de 

naadtoeslag in de pas en stik hem aan de goede kant door. Stik ook de bovenkant van de 

tailleband door.                          

15. Rijg elastiek in de band en trek het tot de gewenste lengte aan. Stik de elastiekuiteinden op 

elkaar en sluit de opening van de tunnel.                

Klaar ! 

 

Veel plezier en succes met NEELE! 


