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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. 

 

Het idee voor deze rok heb ik uit de scheikunde, een molecuul wordt als een circelrok afgebeeld, 

een paar driehoeken en pittige uitvoering zorgen voor een simpel te maken, perfect vallende rok.                   

 

De driehoeken piepen vrolijk als een ster onder het shirt uit als de rok met verschillende stofjes 

wordt gemaakt. Met verschillende kleuren voor de verschillende delen wordt het een bonte 

patchworkrok of een regenboogrok als de kleuren daarop zijn afgestemd, maar in twee kleuren 

lijkt hij op een ster. 

 

De rok heeft geen sluiting en is prima geschikt voor beginnende naaisters. Op het patroonblad 

staan twee versies, een wat wijdere halve-circel-rok en een smallere kwart-circel-rok.                        

 

De rok valt ruim en staat ook stevige meisjes prima. Het wijde model geeft veel 

bewegingsvrijheid. De taillewijdte is met elastiek eenvoudig te regelen. Neem eventueel een 

maatje groter, maar neem eerst de maten van het kind op en vergelijk die met de maten in de 

tabel. De rok kan aan de onderkant gemakkelijk korter worden gemaakt door de zoomstrook te 

laten vervallen.                                                                                                  

 

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 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164 

taillewijdte, klaar  52 cm 54 cm 57 cm 60 cm 64 cm 68 cm 

taillewijdte, patroon 64 cm 67 cm 72 cm 78 cm 86 cm 94 cm 

zijlengte   31 cm 34 cm 38 cm 42 cm 48 cm 54 cm 

stof halve-circelrok     

(140 cm breed)  
95 cm 105 cm 115 cm 160 cm 170 cm 190 cm 

stof kwart-circelrok      

(140 cm breed)  
80 cm 90 cm 95 cm 105 cm 115 cm 140 cm 

fournituren elastiek voor de taille 

 

Knippen     

Bij het gebruik van verschillende stoffen is het beter deze van te voren te wassen zodat ze 

voorgekrompen zijn en niet pas na het maken onderling verschillend krimpen.  

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

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

De rokdelen (patroondelen 2 of  6) kunnen als één geheel worden geknipt. Maar wil je meer 

kleuren in de rok, knip dan de zoomstrook als extra patroondelen van het rokdeel af bij de 

ingetekende lijn en knip patroondelen 3 en 7 als zoomstroken.                                                                          

Let op: op de tailleband (patroondeel 4) na, worden alle patroondelen op enkele stof  gelegd en 

geknipt. Voor een snellere methode kunnen de patroondelen op bijv 6 lagen stof gelegd worden 
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die in één keer worden geknipt of gesneden. Let daarbij goed op dat alle goede stofkanten naar 

boven en opelkaar liggen.  

 

 

Kniplijst       

   

Halve-cirkelrok    

 1 -  driehoek 6 x 

 2 - rokpaand      6 x 

 3 - zoomstrook   6 x 

 4 - tailleband 1 x aan de stofvouw  

 

Kwart-cirkelrok 

 4 - tailleband 1 x aan de stofvouw 

 5 - driehoek 6 x 

 6 - rokpand       6 x 

 7 - zoomstrook   6 x 

 

 

Werkwijze 

1. Werk alle patroondelen af met een zigzagsteekje of de lockmachine. 

2. Stik van de driehoek een lange schuine kant aan de korte bovenkant van een rokdeel. Goede 

kanten op elkaar. Vouw de naadtoeslag naar beneden en stik hem aan de goede kant door.                              

3. Stik de zoomstrook met de goede kanten op elkaar aan de onderkant van het rokdeel. Vouw 

de naadtoeslag naar boven in het rokdeel en stik hem aan de goede kant door.                      

4. Als alle 6 banen in elkaar zitten, dan de banen aan elkaar naaien. Let daarbij op dat de naden 

van de zoomstrook precies op elkaar aansluiten. 

Tip: omdat de banen schuin op de stof geknipt worden, kan de stof gaan trekken. Speld de 

banen eerst met een paar dwarsgestoken spelden op elkaar voordat de banen aan elkaar 

worden genaaid en let op dat de stof niet uitgerekt wordt.  

Strijk de naadtoeslag steeds naar dezelfde kant en stik de naden aan de goede kant door. Op 

het laatst wordt de zesde rokbaan aan de eerste rokbaan gestikt en lijkt het geheel al op een 

rok.  

5. Meet de bovenkant van de rok op en knip de tailleband in dezelfde wijdte plus naadtoeslag af. 

Stik de korte einden van de tailleband op elkaar maar laat een stukje open voor het elastiek. 

De tailleband kan ook dicht gemaakt worden en rijg dan het elastiek in de tunnel als de 

tailleband aan de rok genaaid is.                             

6. Vouw de tailleband in de lengte dubbel en stik hem aan de bovenkant van de rok, goede 

kanten op elkaar. Vouw de naadtoeslag naar beneden in de rok en stik hem aan de goede 

kant door. 

Rijg elastiek in de band en trek het tot de gewenste wijdte aan. Stik het elastiek dicht, stop 

het in de band en sluit de tailleband met een paar steekjes.   

7. Zoom de onderkant van de rok of werk hem af met een bandje of met kant.                        

 

Klaar ! 

 

Veel plezier en succes met TESS! 


