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Dubbele rok NEELE 

Design: traumschnitt  

   

 

Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit 
de stof. 

 

Sluit één zijnaad van de onderrok en de 
zijnaden van de pas.   

 

Sluit ook één zijnaad van de ruchestrook. 
Zoom de onderkant of maar er een 
rolzoompje in.   Rimpel de bovenkant in. 
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Stik de ruche aan de onderkant van de 
onderrok. Vouw de naad naar boven en stik 
hem smal door.  

 

Sluit de tweede zijnaad van de onderrok en 
aansluitend van de ruche. Vouw de 
naadtoeslag van de ruche naar één kant en 
stik hem met een kleine driehoek plat.  

 

Sluit de zijnaden van de overrok. Vouw de 
naden naar voren en stik ze smal door. . 

 

Werk de onderkant van de overrok af met de 
locker of een zigzagsteekje. 
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Strijk de naadtoeslag van de rechte kant en 
de ronding naar binnen. Stik de ronde kant 
door.   

 

Speld het rechte stuk volgens de tekens op 
het patroon op het andere rokdeel en stik het 
vast. De rokbovenkanten liggen over elkaar. 
Zet deze bovenkanten met een paar steken 
op elkaar vast.  

 

Rimpel de bovenkant van de rokken iets in 
en stik de rokken op elkaar. 

 

Stik de pas met de goede kanten op elkaar 
aan de rok. 
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Vouw de naad naar boven in de pas en stik 
hem rondom door.  

 

Sluit de korte kanten van de tailleband en 
laat een stukje er in open voor het elastiek.  

 

Van de tailleband in de lengte dubbel en stik 
hem aan de rok. 

 

Vouw de naadtoeslag naar beneden en stik 
hem door. Stik ook de tailleband aan de 
bovenkant door.  

 

Rijg elastiek in de tunnel en sluit daarna de 
opening. 
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KLAAR ! 

 


