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Sterrenrok TESS 

 Design van Esla Ista  

   

 

Knip alle patroondelen met naadtoeslag 
uit de stof.         

De zoomstrook kan apart worden 
geknipt als er meer gespeeld wordt met 

kleuren.    

LET OP: Alle delen worden van enkele 
stof geknipt. Wie sneller klaar wil zijn 

met knippen, kan 6 lagen stof met de 
goede kanten boven op elkaar leggen 

en 6 panden in één keer 
knippen. Alleen de tailleband wordt aan 

de stofvouw van dubbele stof geknipt.  

 

Stik een driehoek met de rechte kant 
g.k.o.e. aan de korte kant van 

een rokpand.  

Stik zo ook de zoomstrook aan de 
andere rokkant.  

Strijk de naden naar één kant en stik ze 
aan de goede kant door.    
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Als alle rokpanden klaar zijn, deze met 
de goede kanten op elkaar met elkaar 

verbinden. Let goed op de 
zoomstrooknaden, deze moeten precies 

op elkaar vallen. Omdat de stof schuin 
op de draad is geknipt, de delen voor 

het stikken goed spelden en ze niet 

uitrekken bij het naaien.  

 

Strijk de naden plat en stik ze aan de 

goede kant door.  

 

Stik zo alle rokpanden aan elkaar. Bij 

de laatste naad wordt het een echte 
rok.  
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Vergelijk de tailleband met de 
bovenkant van de rok. Knip hem op 

maat en sluit de band. Laat naar wens 
een stukje open in de zijnaad van de 

tailleband om straks het elastiek in te 

rijgen.  

 

Vouw de tailleband in de lengte dubbel 
en stik hem dubbel aan de rok. Rijg 

elastiek in de tunnel, trek het tot de 
gewenste lengte aan, sluit het elastiek 

tot een ring en sluit de tunnel. 
Zoom de rok. Veel verschillende 

manieren om een ronde zoom netjes af 

te werken is in dit FReeBOOK te vinden. 

 

KLAAR ! 
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