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Carlotta is een stoere rok voor kleine en grote meisjes. De knooplijst aan de voorkant en 

de bijzondere deelnaden trekken de aandacht. Als deze deelnaden met een afstekende 

kleur worden genaaid, komen ze nog meer tot hun recht! 

De rok is redelijk nauwsluitend bedoeld en door de figuurnaden in de achterkant past hij 

zich perfect aan het lijfje aan. 

Maak de rok van niet-rekbare stof zoals spijkerstof, katoentjes, rib of velvet , net wat je 

leuk vindt. Zo kan de rok voor ieder jaargetijde genaaid worden.     

 

In de zomer met of zonder legging, in de winter met maillot. 

 

Gebruik voor de middenvoornaad drukkers, jeansknopen of normale knopen. Heel leuk 

staat het als er verschillende kleuren knopen of drukkers worden gebruikt! 

 

Een beetje naai-ervaring is wel nodig. 

 

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! De rok is vrij kort 

gehouden, kies daarom de maat bij de gewenste roklengte. 

 

Benodigdheden/maattabel  

De maten in de tabel zijn de maten van het gemaakte kledingstuk. 

Materiaal/maten

n 
86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164 

taillebandwijdte 63 cm 65 cm 67 cm 70 cm 74 cm 80 cm 86 cm 

heupwijdte 74 cm 76 cm 78 cm 82 cm 86 cm 92 cm 98 cm 

zijlengte   19 cm 21 cm 23 cm 26,5 cm 31 cm 38 cm 45 cm 

stof  

(140 cm breed)  
40 cm 45 cm 50 cm 60 cm 65 cm 70 cm 90 cm 

knopen  5 5 5 6 6 7 8 

fournituren taille-elastiek 3 cm breed 

 

Kniplijst        

 1 -  voorrok, midden   2 x 

 2 - voorrok, zijkant  2 x 

 3 - zakbeleg             2 x 

 4 - zak met heupdeel    2 x 

 5 - voorrokpas       2 x 

 6 - achterrok, onder  2 x 

 7 - achterpas       2 x 

 8 - tailleband 1 x aan de stofvouw 

  

 

Knippen   

Knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de 

draadrichting. 

Knip aan de onderkanten van de middelste voorpanden, de zijvoorpanden en de 

achterpanden 2 cm zoomtoeslag aan. Neem de patroontekens over op de stof.                                                                                                 
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Werkwijze 

 

Rok met elastiek in de taille en knopen voor. 

 

1. Werk alle patroondelen af met een zigzagsteekje of met de locker.  

2. Speld het zakbeleg op de voorpanden en stik de zakingang.                                                                                                                                                        

Knip de naadtoeslag iets korter, vouw het beleg naar binnen en stik de zakingang 

aan de goede kant door.                

3. Speld het zakdeel met heupstuk onder het zakbeleg en stik de zakdelen op elkaar.                                                                                                                                               

Stik de zak op de naadtoeslag van boven- en zijkant op het voorpand vast.                  

Strijk het voorpand aan de goede kant zodat de zak door de stof heen drukt en 

zichtbaar wordt. Stik de zak langs deze ronding op het voorpand door.           

4. Stik de middenvoorpanden met de goede kanten op elkaar aan de zijvoorpanden. 

Vouw de naadtoeslag naar de zijpanden en stik ze aan de goede kant door. 

5. Stik de voorpandpassen aan de voorpanden, de punt wijst daarbij naar de zijkant. 

Vouw de naadtoeslag naar de passen en stik ze aan de goede kant door.  

6. Strijk op de middenvoorpanden langs de middenvoorkant een strook vlieseline 

van 4 cm breed als versteviging voor de knopen of drukkers.    

I.p.v. vlieseline kan er later ook een sierbandje als versteviging middenvoor 

worden genaaid. Vouw de onderkant 2 cm om naar binnen.  

7. Teken de figuurnaden aan de binnenkant van de stof op de achterpassen. Vouw 

de pas met de goede kanten op elkaar zo, dat de tekens van de figuurnaad op 

elkaar vallen. Stik de figuurnaad vanaf de rand naar de punt toe. Stik de 

figuurnaad aan de goede kant door.  

8. Stik de achterpas met de goede kanten op elkaar aan het achterpand. Vouw de 

naadtoeslag omhoog in de pas en stik hem aan de goede kant door.                                         

Doe hetzelfde met het tweede achterpanddeel.  

9. Speld een voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar langs de zijkanten 

en sluit de zijnaden.                                                                                                                                    

Vouw de naadtoeslag naar het achterpand en stik de zijnaden aan de goede kant 

door.            

10. Leg beide rokdelen met de goede kanten op elkaar en sluit de middenachternaad. 

Vouw de naadtoeslag naar één kant en stik hem aan de goede kant door.                     

11. Strijk de zoom 2 cm naar binnen en stik hem vast. De zoom kan ook leuk met 

rucheband of een strook kant. Een elastische ruche kan ook aangerekt aan de 

zoom worden vastgenaaid, dan poft de zoom gelijk een beetje. Dit effect kan ook 

worden bereikt met elastiek door de zoom te rijgen en een beetje aan te trekken 

en vast te zetten.  

12. Knip een strook voor de tailleband. Meet de lengte van de benodigde tailleband op 

en tel daar aan beide kanten 1 cm naadtoeslag bij op.  

13. Strijk de korte kanten van het tailleband 1 cm naar binnen om. Strijk  STYLEFIX 

op de binnenkant. Vouw de naadtoeslag weer naar binnen en plak hem vast.                                                                                                             

Strijk aan beide kanten een stukje vlieseline van 4 cm breed om de stof stevig 

genoeg te maken voor knoop en knoopsgaten.                                                                                                                        

Strijk de naadtoeslag van één lange kant naar binnen.              

14. Speld de tailleband met de goede kant op de binnenkant van de rokbovenkant, de 

kant met de omgestreken naadtoeslag ligt naar beneden. Stik de tailleband vast 

en knip de naadtoeslag wat korter.                                                                        
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15. Vouw de tailleband naar buiten om. Speld de omgestreken kant zo vast, dat hij 

nét over de vorige naad heen valt.                                                      

16. Stik de tailleband smal langs de rand vast. Stik ook de bovenkant smal langs de 

kant door.                                                                                                                                     

Stik de tailleband nog een keertje langs het midden door, zodat er twee tunnels 

ontstaan voor het elastiek. Begin met deze naad 3 cm vanaf de voorrand tot 3 cm 

voor het einde.                

17. Rijg elastiek in beide tunnels en stik ze aan één kant vast.                                                       

Trek aan de andere kant het elastiek zover aan als nodig voor het kind en stik de 

tweede kant goed vast. Stik ook de korte voorkanten van het tailleband dicht.  

18. Als de strook voor de knopen niet verstevigd is met vlieseline, kan er nu aan 

beide kanten een bandje worden vastgenaaid.     

19. Kijk waar de knopen moeten komen. Dit kan volgens de patroontekens maar ook 

naar wens. 

Maak knoopsgaten en zet knopen aan of knijp drukkertjes vast.   

Klaar!              

       

                     

Rok aan de voorkant gesloten en met een tailleband van boordstof. 

1. De rok zonder sluiting aan de voorkant heeft geen naadtoeslag langs de 

voorranden nodig bij de voorpanden en pasdelen.                                                                                                             

Meet de lengte van de boordstrook op bij het kind. Houd er rekening mee, dat het 

boord goed strak in de taille moet zitten.  

2. Maak de rok zoals boven beschreven maar dan zonder de middenvoorsluiting.  

3. Speld de voorkanten met de goede kanten op elkaar en sluit de naad. Vouw de 

naadtoeslag naar één kant en stik hem smal door.                

4. Zoom de rok.              

5. Vouw de boordstrook dubbel en stik deze dicht tot een ring. Knip de naadtoeslag 

iets korter.                   

6. Vouw het boord dubbel, de goede kant buiten en speld de open kanten samen aan 

de bovenkant van de rok. Zorg dat de naad van het boord op de 

middenachternaad van de rok valt.  

7. Stik het boord uitgerekt aan de bovenkant van de rok.  

Klaar ! 


