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ZILLI 

 

 

knippen :  

beginners kunnen de plooien in het patroon 
vouwen en gladde zijkanten knippen zonder 
extra plooilengte. Knip bolle zakken en de 

achterzakken naar wens.      

Als er een ritssluiting gemaakt wordt, moet 
de tailleband 3 cm verlengd worden en een 
beleg voor de rist.   

Zonder de zoomstrook wordt het een kortere 
rok.  

Neem de tekens van het patroon over op de 
stof.  
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bolle zak:  

Speld de zakklepdelen goede kanten op 
elkaar, stik ze rondom en laat aan de 
bovenkant een stukje open om te keren. 

Knip de naden korter en de hoeken schuin 
weg.  

Speld de schuine kanten van de inknipjes 

goede kanten op elkaar en stik ze diagonaal 
door.   

 

Keer de zakkleppen en stik de zij- en 
onderkant twee keer door.   

Strijk van alle zakken de naadtoeslag naar 
binnen en stik ze voetjebreed door. Vouw de 

bovenkant dubbel naar binnen en stik hem 
ook dubbel door.  

 

Vouw de plooien van alle zijstukken volgens 
de tekens en strijk ze in model.  

Stik de achterzijpanden aan de achtermidden 
panden goede kanten op elkaar. Strijk de 
naad naar het midden en stik hem smal 

door.   

 

Stik de passen g.k.o.e. aan de achterpanden. 

Vouw de naad naar boven en strijk hem plat, 
stik hem smal door. 
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Stik de middenachternaad en stik hem door.  

Stik de zakken op het achterpand. Stik ze 
vlak langs de rand vast en verstevig de 
zakingangen met trensjes.  

 

Stik de voorste zijpanden aan de 
middenvoorpanden. Vouw de naden naar het 
midden, strijk ze plat en stik ze door. 

 

Stik het zakbeleg aan de zakingangen. Knip 

de naad korter, vouw het beleg naar binnen 
en stik de zakingang door.  

 

Leg het heupdeel met zak onder het zakbeleg 

en stik de zakken rondom op elkaar. Stik de 
zakken met een paar steken op de 
naadtoeslag vast. 
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Vouw de zak naar boven en speld hem vast.   

Speld de bolle zak onder de andere zak en 
stik hem vast.  

 

Stik de zakklep erboven en verstevig alle 

hoeken met trensjes.  Indien gewenst 
kunnen en voor het opnaaien nog 

knoopsgaten in de zakklepppen worden 
gestikt. 

 

Stik de middenvoornaad. Vouw het beleg 
voor de nepsplit naar binnen en stik hem 

vast. er kan ook een echte ritssluiting 
gemaakt worden. Een beschrijving daarvoor 
vind je   HIER en HIER . 
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Stik de onderste aanzetstrook goede kanten 
op elkaar aan het voor- en achterpand. Vouw 
de naden in de strook en stik ze door.  

 

Sluit de zijnaden, let daarbij op dat de 

vouwen en dwarsnaden netjes op elkaar 
aansluiten.  

 

Maak een tailleband naar wens, zoom de rok.  

KLAAR !  

    

 
 


