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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. 

Deze rok heeft een bovenstuk als bij een tuinbroek, hij valt losjes om de heupen. 
 
Het bovenstukje kan prachtig versierd worden. Voor grotere meisjes zijn enkel wat buttons vaak 
voldoende.               
 
Met de ceintuur kan gespeeld worden, je kunt hem kopen, zelf maken, vlechten, rijgen van kralen, 
een koord maken, maar de rok kan ook zonder!  
 
Hij kan gemaakt worden van bloemetjesstof of een ruitje, uit soepele spijkerstof of in allerlei 
gecombineerde stofjes.  
 
Xana is gemakkelijk te maken en met een legging geschikt voor elk seizoen.         
 
Deze rok hoort niet nauwsluitend te zijn, maar losjes om de heupen te vallen. Het is daarom heel 
belangrijk dat de maat goed wordt opgenomen en vergeleken met de tabel. De middelste band is 
daarvoor de beste maat, die moet ongeveer vijf centimeter speelruimte hebben.  
 
Naar wens voor stevige kinderen één of twee maten groter nemen. De band om de buik en heupen 
bepaalt de te kiezen maat, pas daaraan de lengte van bovenstuk en rokdelen aan tot de benodigde 
lengte zodat de proporties weer in de juiste verhouding zijn met de lengte van het kind.   
                         
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       86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164 

bovenwijdte 60 cm 62 cm 64 cm 68 cm 72 cm 80 cm 88 cm 

lengte voor 43 cm 49 cm 55 cm 64 cm 73 cm 84 cm 95 cm 

band (heupwijdte) 62 cm 64 cm 66 cm 70 cm 74 cm 82 cm 90 cm 

stof  

(140 cm breed)  
85 cm 95 cm 105 cm 125 cm 130 cm 150 cm 170 cm 

knopen of drukkers     4 4 6 6 6 6 6 

fournituren evt. vlieseline               

 

Knippen     

Voor het knippen beslist de heupwijdte van het kind met de tabel vergelijken. De maat van de 
band moet ruimer zijn dan de heupwijdte van het kind, want hij moet losjes vallen en niet strak 
aansluiten.  

Knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. 
Neem de patroontekens over op de stof (de kleine streepjes aan de rand van het patroon).                        

Knip de riemlusjes en de ceintuur naar wens. De riemlusjes kunnen van stof worden geknipt en 
genaaid, maar er kan ook prima kant-en-klaar band gebruikt worden.                          
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Kniplijst         
 1 -  bovenstukje voor 2 x aan de stofvouw 
 2 - bovenstukje achter 2 x aan de stofvouw 
 3 - band voor en achter (midden) 4 x aan de stofvouw 
 4 - rok voor en achter           2 x aan de stofvouw 
 5 - riemlusje    3 x (of meer naar wens) 
 
  ceintuur       1 x  
  Maten (zonder naadtoeslag): 

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

4 cm x 100 cm 5 cm x 105 cm 6 cm x 110 cm 7 cm x 115 cm 8 cm x 120 cm 10 cm x 130 cm 12 cm x 135 cm 

Werkwijze 

1. Strijk de plooien in de voorrok volgens de patroontekens, alle plooien dezelfde kant op. Speld 
de plooien ca. 5cm onder de bovenrand vast met een verticaal gestoken speld. Leg de 
bovenkant van de rok recht neer en teken met behulp van een lineaal een lijn 5cm onder de 
bovenrand van links naar rechts over de plooien heen. Stik deze lijn en stik daarbij alle plooien 
vast. Hiervoor kan ook heel goed een mooie siersteek gebruikt worden. Werk de bovenkant van 
de rok af met de locker of met een zigzagsteekje en zet hierbij gelijk de bovenkant van de 
plooien vast. 

2. Doe hetzelfde met het achterrokdeel.       

3. Leg voor- en achterrok met de goede kanten op elkaar (g.k.o.e.) en sluit de zijnaden. Werk de 
naden af. Strijk de naden naar het voorpand en stik ze aan de goede kant door.                        
Zoom de rok.         

4. Verstevig de schouderbanden van het voor en achter bovenstukje, daar waar de knoopsgaten 
en knopen komen. Bij gebruik van rekbare of erg dunne stof de banden helemaal verstevigen.  

5. Speld de bovenstukjes voor g.k.o.e. en stik ze rondom op elkaar, laat de onderkant open. Knip 
de naden korter en de hoeken schuin af. Eventueel de rondingen tot kort voor de naad 
inknipjes geven. 

Keer het bovenstukje, strijk de randen mooi plat en stik ze aan de goede kant door.                                

6. Doe hetzelfde met het bovenstukje achter.                             

7. Speld de lijfjes volgens de tekens bij de zijnaden op elkaar, het voorste bovenstukje over het 
achterbovenstukje heen. Zet de onderkanten met voering met een paar steken op elkaar vast 
zodat het niet meer verschuift.                                                                 

8. Sluit de zijnaden van het middenband (patroondeel 3) en de voeringband. Werk de onderrand 
van de voeringband af. Naar wens de zijnaden naar het voorpand strijken en doorstikken.                                                                                                                      

9. Speld de voeringband aan het bovenstukje, de goede kant van de band valt op de binnenkant 
van het bovenstukje en de onafgewerkte kant van het band valt op de onderkant van het 
bovenstukje. Zorg ervoor dat de zijnaden op elkaar aansluiten.                                        

10. Speld de band g.k.o.e. aan het bovenstukje zodat de bovenkant van de band gelijk loopt met 
de onderkant van het bovenstukje.                     
Stik de drie lagen op elkaar. Knip de naadtoeslag korter en strijk de band en voeringband naar 
beneden. Stik de band aan de goede kant door.                                           
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11. Klap de voeringband naar boven en speld hem even vast zodat hij bij de volgende stap niet per 
ongeluk meegestikt wordt.     

12. Speld de rok g.k.o.e. aan het bovenlijfje en let daarbij weer goed op dat de zijnaden op elkaar 
vallen.                   
Strijk de naden naar de band toe en maak de voeringband weer los. Vouw en speld deze weer 
naar beneden. Stik de onderkant van de band aan de goede kant door en stik daarbij de 
voeringband mee.                                                             

13. Maak riemlusjes naar wens. Vouw daarvoor de strook voor de riemlusjes in de lengte dubbel, 
strijk de naadtoeslagen naar binnen en stik de strook aan twee kanten door. Knip de strook in 
het aantal gewenste lusjes. Stik de riemlusjes op de aangegeven plaatsen vast, ze wijzen naar 
boven. Vouw de lusjes naar beneden en stik ze met een trensje vast nadat ze aan het einde 
1cm naar binnen zijn gevouwen.                                                                                         
Er kan ook kant-en-klaar band gebruikt worden voor deze riemlusjes.           

14. Maak een ceintuur naar wens. Voor een ceintuur van stof de strook in de lengte dubbel 
vouwen, g.k.o.e. en de lange kant dichtstikken. Knip de naden korter en keer de strook. Vouw 
de naadtoeslag aan de korte kanten naar binnen en stik de ceintuur rondom door.                                                                                       
Alternatieve riemvariaties: koord, zelfgemaakt of gekocht, gevlochten banden, biaisband 
versierd met een sierbandje, een dun sjaaltje, enz. De ceintuur kan met een gesp of ketting 
gesloten worden. 

15. Maak knoopsgaten en zet knopen of drukkers aan.                 

 

Klaar ! 

 

Veel plezier en succes met XANA! 


