
       

 
Spiraalrok REDONDO 
 

  
Seite 1 von 2               ©2006 * Nancy Langdon * Mother of Invention Inc. 
 

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. 

De rok REDONDO is een prachtig basis-kledingstuk voor meisjes die van wijde 
rokken houden. Met dit patroon kan uitgebreid gevarieerd worden. Hij kan in 
meerdere kleuren genaaid worden, meisjesachtig met volants of ruches of 
sportief met de naden naar buiten. De keuze van de stof bepaalt de look.                               
 
Deze rok is met behulp van de werkbeschrijving makkelijk te maken en ook voor 
beginners geschikt.    
 
Een uitgebreide naaibeschrijving met foto’s en ook veel voorbeelden zijn te 
vinden op onze homepage bij   www.farbenmix.de/anleitungen. Ook in het 
Nederlands! 

 
Neem voor het begin de maat op, let daarbij op de roklengte en de wijdte van taille en heup.       
 
 
Benodigdheden 
 

Materiaal / Maten       86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 

taillewijdte ( klaar) 43 cm 44 cm 46 cm 49 cm 52 cm 

heupwijdte 63,5 cm 65,0 cm 66,5 cm 72,5 cm 78,5 cm 

roklengte ( dit is een gemiddelde lengte 
omdat de onderkant gegolfd is) 

31 cm 35 cm 40 cm 45 cm 50 cm 

Stof (140 cm breit) 90 cm 95 cm 100 cm 105 cm 110 cm 

fournituren garen  , ca. 1 m elastiek  (0,7 cm breed) 

 
 
Knippen      
 
Knip de delen volgens de kniplijst en het knipvoorbeeld met naadtoeslag uit. Let op de draadrichting. 
Knip de delen uit ENKELE stof uit. Bij de tailleband is al naadtoeslag aangetekend. 
 

Voor het knippen eerst de stof open leggen, de delen alleen op de goede kant van de stof leggen en uit 
knippen. Makkelijk is het om van de delen 1 en 2 een sjabloon van stevig papier te maken. Teken de 
naadtoeslag er gelijk aan. Leg  de sjablonen op de stof, teken ze over met krijt of een uitwasbare stift. 
Knip of snijd met een rolmes de delen uit de stof.                                  
 

Let bij gebruik van rekbare stof op dat de stof bij het knippen en bij het naaien niet uitgerekt wordt. Voor 
een mooi resultaat is een soepele stof aan te raden.                                                                                                
 

Om de delen na het knippen niet met elkaar te verwarren is het handig de delen 1 aan de bovenkant te 
voorzien van een speld (zie de pijl op het knipvoorbeeld).  
 
 
Kniplijst          knipvoorbeeld      
 
1 – rok-bovenkant  5 x 
2 – rok-onderkant   5 x  
3 – tailleband (met naad- 
      toeslag)                           1 x 
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Werkbeschrijving       
 

1. Leg steeds een onderkant-rokdeel(1) op een bovenkant rokdeel (2). Het brede gedeelte 
van het onderkant-rokdeel op de niet met speld voorziene kant van het bovenkant-rokdeel 
leggen. Stik deze naden en werk ze af.                                                                                             

 
2. Deze delen samen (1&2) worden zo vijf lange spiralen. Leg de spiralen naast elkaar om 

een beter beeld te krijgen. De met speld voorziene bovenkanten(1)  liggen naar boven.              
 

3. Stik de spiralen op elkaar. Leg hiervoor de rechter kant(R) 
van de eerste spiraal goede kanten op elkaar op de linker 
kant van de tweede spiraal(L) . Speld de delen vast, stik ze 
en werk ze af. Begin daarbij iedere keer aan de bovenkant  
(zie pijl). Indien gewenst kunnen ruches of smalle volants 
mee gestikt worden. Het is belangrijk bij het stikken de stof 
niet uit te rekken en heel langzaam te naaien.                                

 
4. De andere spiralen op dezelfde manier aan elkaar stikken. 

Stik als laatste de vijfde spiraal aan de eerste vast.                                                 
 

5. Stik de tailleband(3) goede kanten op elkaar aan de smalle uiteinden vast, maar laat in het 
onderste  derde deel 1 cm open voor het elastiek. Speld de band met de naad op een naad 
van de rok. De goede kant van de band ligt op de binnenkant van de rok. Stik de 
tailleband rondom vast, vouw hem naar buiten, sla de naadtoeslag naar binnen en speld 
hem vast. Stik de band vast. Stik de bovenrand smal langs de kant door. Tenslotte de 
middelste naad stikken, maar laat weer een cm open voor het elastiek.                                               

 
6.  Rijg elastiek door de tunnels, pas de lengte aan. Sluit de middelste naad en sluit de   

laatste kleine opening.                             
 

7. Zoom de rok. Dit kan met een rolzoom, biaisband, kant  of met zigzagband. Ook kan de 
zoom gewoon afgewerkt en omgeslagen doorgestikt worden. 

 
 
 
Veel succes!                      
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