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Dit patroon mag niet gekopieerd of op andere wijze gereproduceerd worden. Het genaaide model mag verkocht worden. Het is echter 
niet toegestaan de modellen zonder toestemming in grotere hoeveelheden te produceren. 

 
VALESKA is een knielange damesrok die de vrouwelijke rondingen perfect omspeelt. In de taille en om de heupen 
valt hij nauw aansluitend en naar beneden toe ontvouwt hij zich als een bloem. 
 
Maar net zo als bloemen erg verschillend zijn is er ook geen één damesfiguur hetzelfde als een ander. Valeska is 
daarom zo ontworpen, dat de tailleband met elastiek of met een brede boordstrook zich aan iedere figuur aan 
past.                        
 
De rok is heel gemakkelijk te maken en daarom ook voor beginnende naaisters geschikt. De eenvoud van het 
patroon met een grootse uitwerking zorgt ervoor dat je in korte tijd een geweldig designerkledingstuk kunt 
toveren.  
 
Dankzij zijn combinatiemogelijkheden kun je het hele jaar plezier van deze rok hebben: in de winter met een 
dikke maillot en laarzen, tussendoor met leggings en in de zomer als dun zomerrokje. 
  
Gemaakt van rib of jeansstoffen ontvouwt de rok zich aan de onderkant als een bloem, maar met wat dunnere 

stoffen zoals katoentjes en poplin valt hij heel mooi. Taft en velvet maken van deze rok een feestkledingstuk dat 

op iedere party past.  

 

Effen kleuren maar ook stof met grote en kleine print komen bij dit patroon goed tot zijn recht. De geïntegreerde 

zakken en een eventuele zoomstrook geven de rok een hele bijzondere uitstraling.          

 

Er is ook eenzelfde soort rok voor meisjes: de ULJANA-Folklore-Rok! 

 

Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto’s en veel designvoorbeelden is te vinden 
op onze homepage www.farbenmix.de  bij de Nederlandse vlag. 
 

Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op wijdte en lengte!  

 

Benodigdheden/maattabel  

De maten in de tabel zijn de maten van het kant en klare kledingstuk.                      

Materiaal/maten     
S 

34/36 

M 

38/40 

L 

42/44 

XL 

46/48 

XXL 

50/52 

taille volgens patroon 90 cm 98 cm 106 cm 118 cm 130 cm 

taille met elastiek 66 cm 74 cm 82 cm 94 cm 106 cm 

zijlengte 49 cm 49 cm 49 cm 52 cm 55 cm 

stof, lange versie  

(140 cm breed)  
125 cm 125 cm 125 cm 130 cm 140 cm 

fournituren Elastiek  

 

Knippen  
Knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. Neem de patroontekens 
over op de stof.           
Knip het rokpatroondeel in de gewenste lengte uit de stof. Het rokpand kan in één geheel geknipt worden maar ook met 
een losse zoomstrook in een andere kleur bv. Knip dan de onderste strook 4 x uit.  
Knip voor een kortere rok ook de zoomstrook af langs de getekende lijn en knip alleen het bovenste deel 2 x uit de stof.                       
Knip het rokpand tussen de tekens van het patroon in tot vlak voor het einde van de figuurnaad/rimpels. Geef indien 
gewenst het einde van de figuurnaad op de binnenkant aan met een speld.   
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De tailleband kan aan de stofvouw geknipt worden, maar ook met een naad aan de bovenkant. De vouwlijn is dan de 
kniplijn. Vouw het patroondeel voor de tailleband dan in de lengte dubbel en knip deze 2 x aan de stofvouw. Ervaren 
naaisters kunnen de tailleband ook van rekbare stof knippen, maar knip dan de tailleband een paar cm korter omdat hij 
uitrekt. 
           
 
Kniplijst         
 1 -  achterrok  1 x aan de stofvouw 
 2 - voorrok    1 x aan de stofvouw 
 3 - zakbeleg              2 x 
 4 - zak met heupdeel             2 x 
 5 - tailleband 1 x aan de stofvouw 
 
 

Werkwijze 
Voor een korte rok of een rok zonder aparte zoomstrook vervallen punt 2 en 3 van de beschrijving.           
Als de tailleband aan één stuk is geknipt vervalt punt 10 van de beschrijving.                                           

Gebruik voor een tailleband van rekbare stof zoals bv tricot, ook rekbare steken. Bv een zigzagsteek of de lockmachine. 
Gebruik voor het doorstikken ook rekbare steken, zoals bv een driegedeelde zigzagsteek. 
 
1. Werk alle patroondelen met de lockmachine of met een zigzagsteekje af. 

2. Speld twee zoomstroken langs de onderrand met de goede kanten op elkaar (g.k.o.e.) Knip de naadtoeslag korter, 

keer de strook naar de goede kant en stik de onderkant aan de goede kant door.           

Stik de bovenkanten van de dubbele zoomstrook op de naadtoeslag op elkaar.                                   

3. Speld de dubbele zoomstrook met de open kanten g.k.o.e. aan de zoom van de rok en stik hem vast. Vouw de 

zoomstrook naar beneden. Vouw de naadtoeslag naar boven in de rok en stik hem aan de goede kant op de rok 

door.                  

4. Stik het zakbeleg bij de zakingang met de goede kanten op elkaar (g.k.o.e.) aan het rokvoorpand. Knip de 

naadtoeslag wat korter. Vouw het beleg naar binnen, strijk het plat en stik de zakingang aan de goede kant smal 

door.     

5. Leg het heupdeel met de zak onder het zakbeleg en stik de ronde kanten op elkaar. Speld de zak met spelden naar 

boven zodat hij bij de volgende stappen niet per ongeluk meegestikt wordt.                                                                      

6. Rimpel de aan de zijkant uitstekende stukken stof in tot de breedte van de stof erboven. Stik daarvoor twee naden 

op de te rimpelen stof naast elkaar. Doe dit met een lage draadspanning en een grote steeklengte. Knoop aan één 

kant de draden aan elkaar en trek aan de andere kant aan de onderdraad. Verdeel de plooitjes gelijkmatig en 

rimpel tot de juiste breedte is bereikt. Zet de machine weer op de normale stand terug.                                                                                                                                                           

7. Speld de boven- en onderkant van de inkeping g.k.o.e. vast. Laat de naad naar de zijkanten toe langzaam 

weglopen. Haal de onderste rimpeldraad weg, vouw en strijk de naadtoeslagen naar boven en stik ze aan de goede 

kant door. Haal de spelden uit de zakken en zet de zakken op de naadtoeslag van de rokdelen vast.                  

8. Leg voor- en achterrok g.k.o.e. en stik de zijnaden. Let daarbij op dat de dwarsnaden op elkaar passen. Vouw de 

naadtoeslag naar achteren en stik hem op de achterrok door.                                          

9. Zoom de rok als hij geen aparte zoomstrook heeft.                    

10. Tailleband met een naad aan de bovenkant: leg de beide taillebandstroken g.k.o.e. en stik de bovenkant. Bij 

gebruik van rekbare stof een rekbare steek gebruiken.                                                                       

Vouw de tailleband open en leg de korte kanten g.k.o.e.                                               

11. Stik de korte kanten van de tailleband op elkaar zodat een ring ontstaat.                         

12. Stik één kant van de tailleband met de goede kant op de binnenkant van de rok, de naad valt op een zijnaad.                                         

13. Vouw de tailleband naar boven en strijk hem in de lengtenaad naar voren. Strijk de naadtoeslag naar binnen en 

speld hem rondom aan de goede kant van de rok. De vorige naad wordt daarbij bedekt.    

Stik de band smal langs de rand vast. Laat aan de achterkant een stukje van ca. 2 cm open voor het elastiek.                

14. Stik de bovenkant smal door. (Bij gebruik van rekbare stof ook een rekbare steek nemen).                                     

Stik de tailleband in de lengte nog een keer door en laat middenachter een stukje open voor het elastiek.    

15. Rijg elastiek in de tunnels, sluit het elastiek op taillewijdte en sluit de openingen met een paar steekjes.         

 

KLAAR ! Veel plezier en succes met VALESKA! 


