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rok INSA  

Naaibeschrijving  

Voor beginnende naaisters een zeer eenvoudig model. Gevorderde naaisters 
kunnen hun eigen fantasie gebruiken, zoals bv band voor de zoom ed. 

 

 
Foto’s Beschrijving 

 

Knip de patroondelen uit de stof.  

De rok valt lang. Als een kortere rok 
gewenst is, een maatje kleiner nemen 
of de pas verkorten.  

 

Teken een krijtstreep aan de 
binnenkant van de overrok op de plaats 
waar gerimpeld wordt. Neem daarvoor 
aan de boven- en onderkant de tekens 
over en verbind die met elkaar. 
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Stik uitgerekt elastiek over de 
krijtstreep met een zigzagsteek.  

Hoe meer het elastiek uitgerekt 
wordt, des te meer volume krijgt de 
rok. Het voorbeeld van deze rok heeft 
slechts een beetje rimpeleffect nodig. 

Natuurlijk kan de rok ook zonder 
elastiek gemaakt worden. 

   

 

Naai de rokdelen van de overrok aan 
elkaar. Doe dat ook met de delen van 
de onderrok.  

 

Naai aan de zoom van de overrok een 
ruche, of werk het af met band. Knip 
voor de ruches twee repen in de 
breedte van de stof.  Naai deze op de 
smalle kanten aan elkaar.  Naai 
rimpeldraden in de bovenkant van de 
stroken en trek ze tot de juiste lengte 
aan. Verdeel ze gelijkmatig en naai ze 
vast. Vouw de naden naar boven en stik 
ze smal op de kant door.  

Maak een zoom in de onderrok 
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Naai onder- en overrok op de 
naadtoeslag op elkaar. 

Sluit de zijnaden van de passen. 

 

Naai de beide rokken goede kanten 
op elkaar aan de pas. Vouw de pas 
naar boven en stik op de pas door.  

Vouw in de pas de bovenkant 4 cm naar 
binnen om en stik rondom vast. Pas de 
rok aan en maak indien nodig de pas 
nog wat korter.  

 

Stik de bovenkant van de pas vlak 
langs de rand door en daarna nog twee 
keer op een afstand van 1 cm.  Laat 
daarbij een stukje open om elastiek 
door te rijgen.  
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Rijg elastiek door de tunnels en naai 
de openingen dicht.  

Bij deze rok is de onderrok versierd 
met een extra ruche.  

 

 
 

Klaar! 


