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Werkbeschrijving en patroon 
Kenya 

 

Tricot rok  
by mialuna24.de 

 
Kenya is een asymmetrische rok: boven zit hij nauwsluitend en onder loopt hij door de aangezette 

volant wijd uit. Dit patroon nodigt uit om stofjes te combineren, maar helemaal effen gemaakt, ziet 
hij er ook geweldig uit. Maak Kenya van tricot, interlock of gebreide stof.                             

 
               

Materiaal/maten             
De maten in de tabel zijn de maten van het gemaakte kledingstuk.  
Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op wijdte en lengte!  
 
 
Knippen boordstof:      
boordstof is er in veel verschillende kwaliteiten en rekbaarheid. De lengte die nodig is voor de 
boord is daarmee afhankelijk van de gebruikte boordstof. Knip voor de veiligheid de strook wat 
ruimer of meet de strook direct aan de taille op.  
 
 
Kniplijst: 
 
1 – voorpand boven    1x 
1 – achterpand boven  1x in spiegelbeeld met voorpand boven               
2 – voorpand onder     1x 
2 – achterpand onder    1x in spiegelbeeld met achterpand onder 
3 – tailleboord                1x aan de stofvouw 
 
Werkwijze: maak deze rok alleen van rekbare stoffen (zoals tricot, interlock, gebreide stof)  Het 
gemakkelijkst kun je rekbare stof met de lockmachine naaien. Met de gewone huishoudmachine 
kan het natuurlijk ook. Gebruik dan een overlocksteek of een zigzagsteek met normale lengte of 
een steelsteekje. Gebruik voor rekbare stoffen bij voorkeur ballpointnaalden (jerseynaald) in de 
naaimachine.  
 
Lees eerst de hele beschrijving een keertje door.  
Een videobeschrijving vind je hier: http://www.youtube.com/mialuna24 
 
 
 
Werkbeschrijving:      
           

1. Knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Aanbevolen 
naadtoeslag: 0,8 tot 1 cm, bij de zoom 2 cm. Neem de patroontekens over op de stof.  

 
2. Speld voorpand boven aan voorpand onder langs de ronding. Let goed op de patroontekens. 

Rek de stof niet uit! Stik de naad en doe hetzelfde met de achterpanden.  

http://www.youtube.com/mialuna24
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3. Speld voor en achterpand bij de zijnaden goede kanten op elkaar en let daarbij weer goed 
op de patroontekens: de deelnaden moet netjes op elkaar aansluiten. Stik de zijnaden dicht.      

 
4. Stik de tailleboord aan de korte kanten op elkaar g.k.o.e.. Vouw het boord dubbel, de 

verkeerde kant binnen. Verdeel de bovenkant rok en tailleboord in vier gelijke delen en zet 
op ieder punt een speld. Speld het boord aan de bovenkant van de rok, de naad van het 
boord valt middenachter of op een zijnaad.                                           
 

5. Stik het boord uitgerekt aan de rok. Vouw naar wens de naadtoeslag in de rok en stik hem 
door.          

 
6. Vouw de zoom naar binnen en stik hem aan de goede kant door.                    

Tip: als de zoom eerst met de locker wordt afgewerkt met een strakke differentieel...dan is 
de zoom gemakkelijker naar binnen te vouwen.  
Meerdere mogelijkheden om een ronde rok te zomen zijn te vinden op www.farbenmix.de 
bij „20 Tipps für einen perfekten runden Saum“. (=20 tips voor een perfecte rond zoom) 

 
7. klaar!!! 
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