XANA

Neem voor het knippen de maat van het
kind op en vergelijk deze met de tabel.
Voor deze rok met lijfje is de heupwijdte
het belangrijkste voor de maat, deze moet
losjes over de heupen vallen.
Knip alle patroondelen volgens de kniplijst
met naadtoeslag uit de stof. Knip voor de
zoom 2cm extra aan. Neem de
patroontekens over op de stof.

Strijk de plooien op de aangegeven
plaatsen in de bovenkant rok en zet ze met
een verticale speld 5 cm vanaf de
bovenkant vast.
Leg de rok recht en teken met behulp van
een liniaal een lijn 5cm onder de
bovenrand.

Stik over deze lijn, hiervoor kan heel goed
een mooie siersteek gebruikt worden. Stik
hiermee de plooien vast.
Werk de bovenrand af met een
zigzagsteekje of de lockmachine.
Het achterpand net zo plooien.

Leg beide rokdelen met de goede kanten
op elkaar en stik de zijnaden.
Zoom de rok.
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Verstevig de stof van de bovenstukjes op
die plaatsen waar knopen en knoopsgaten
komen.
Speld bovenstuk en voeringbovenstuk met
de goede kanten op elkaar en stik ze
rondom vast maar laat de onderkant open.
Knip de naadtoeslagen korter en de
hoekjes schuin weg.
Keer het lijfje en strijk hem.
Doe hetzelfde met het achterlijfje.

Stik de pas rondom door. Speld de lijfjes
bij de aangegeven zijnaden op elkaar, de
voorkant valt over de achterkant.

Stik de onderkanten bij de zijnaad met een
paar steekjes op elkaar en stik ook de
voering mee.

Sluit de zijnaden van de middelste band.
Sluit ook de zijnaden van de voeringband.
Werk de onderkant van de voeringband af
met een zigzagsteekje of de locker.
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Speld de voeringband aan het lijfje. De
onafgewerkte kant op de onderkant van
het lijfje. De goede kant van de
voeringband op de binnenkant van het
bovenstukje.De zijnaden moeten op elkaar
vallen.

Speld de buitenband met de goede kanten
op elkaar op het lijfje, de bovenrand op de
onderkant van het lijfje.
Stik alle lagen op elkaar. Knip de
naadtoeslag korter.

Strijk het band naar beneden en stik de
bovenrand aan de goede kant door.

Speld de voeringband tijdelijk naar boven
vast.

Speld de middelste band met de goede
kant op de goede kant van de rok. Stik de
naad en let erop dat de zijnaden weer op
elkaar vallen.
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Strijk de naadtoeslag naar boven. Maak de
voeringband weer los en stik de band aan
de goede kant door.

daarbij wordt aan de binnenkant gelijk de
voeringband vastgestikt.

Maak riemlusjes naar wens. Vouw van die
strook de naadtoeslagen naar binnen en
vouw de strook in de lengte dubbel. Strijk
de strook plat en stik hem aan twee kanten
door.
Stik de riemlusjes op de aangegeven plaats
eerst aan de bovenkant vast, de lus wijst
naar boven. Vouw de riemlus naar beneden
en stik hem met ingeslagen naar met een
trensje aan de onderkant vast en stik hem
aan de bovenkant ook nog een keertje
door.
ceintuurvariaties:
- maak een ceintuur naar wens van 1 of 2
stofjes.
- neem een koord of maak zelf een koord.
- vlecht een ceintuur van bandjes.
- versier biaisband met een mooi
sierbandje en sluit hem met een gesp.
- neem een ketting van de doe-het-zelfzaak.
- en nog veel meer.
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Zet knopen aan en maak knoopsgaten. Of
sla drukkers in.
KLAAR!

©2010 farbenmix GbR

Pollehn & Pollehn

Seite 5 von 5

XANA

