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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. 
 

 

Korte rokjes vinden alle meisje leuk. Wij moeders staan er echter op dat ze er korte leggings onder 
dragen. Beide   over elkaar heen kan in de taille gaan proppen.   
 
De leggingrok CAROLINE is de oplossing: legging en rok in één model, snel aangetrokken, past 
altijd bij elkaar. De rok- en beenlengte zijn variabel en het modelletje is snel gemaakt! 
 
Als de rok bij het dansen, rennen, radslag maken, gymmen, fietsen enz. omhoog vliegt, des te 
mooier! 
 
Beginnende naaisters kunnen het modelletje het beste van 100% katoenen tricot maken zonder al 
te veel stretch. Gevorderden met een lockmachine kunnen ook een maatje kleiner kiezen en dan 
elastische tricot gebruiken.                      
 
Veel plezier met dit fijne basispatroon!           
 
De leggingrok zit ook bij stevige meisjes heel lekker omdat hij van rekbare stof gemaakt wordt en 
bij het dragen nergens knelt. Afhankelijk van de taille- en heupomvang van het kind zou de 
leggingrok voor een prettige wijdte een maat groter gekozen moeten worden.  
De beenlengte en de rokdelen kunnen dan naar wens ingekort worden. De wijdte van de tailleband 
is uiteindelijk met elastiek prima op maat te maken.      
 
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 

taille met elastiek 48 cm 50 cm 52 cm 55 cm 58 cm 62 cm 66 cm 

taille volgens patroon 53 cm 55 cm 57 cm 61 cm 64 cm 68 cm 72 cm 

rok -zijlengte   16,5 cm 18 cm 19,5 cm 21,5 cm 23 cm 24,5 cm 26,5 cm 

b
ro

e
k
 zijlengte , kort 17 cm 20,5 cm 24 cm 30 cm 36 cm 43 cm 50 cm 

zijlengte, kuitlang    30,5 cm 37,5 cm 42,5 cm 49 cm 55 cm 61,5 cm 69 cm 

zijlengte , lang  42 cm 51 cm 60 cm 69,5 cm 79 cm 87 cm 95 cm 

stof rok  

(140 cm breed)  
40 cm 45 cm 50 cm 55 cm 60 cm 65 cm 70 cm 

stof broek, kort 

(140 cm breed)  
30 cm 35 cm 35 cm 35 cm 40 cm 40 cm 45 cm 

stof broek, kuitlang 

(140 cm breit)  
45 cm 50 cm 55 cm 60 cm 70 cm 75 cm 80 cm 

stof broek, lang 

(140 cm breed)  
55 cm 65 cm 75 cm 80 cm 90 cm 100 cm 105 cm 

fournituren elastiek (1,5 – 2 cm breed) 

 

Knippen     

Knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de rekbare stof. Let op de 
draadrichting. Neem de patroontekens over op de stof.                
Knip het leggingdeel (patroondeel 1) in de gewenste lengte uit de stof. 
Het middelste en onderste rokpand (patroondelen 3 en 4) kunnen in lengte en ook in wijdte naar 
wens veranderd worden, afhankelijk van de gewenste totale lengte en wijdte.            
In de kleine maatjes passen de patroondelen 3 en 4 ook aan de stofvouw, dat scheelt een zijnaad.                                     
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Kniplijst        

 1 -  leggingdeel 2 x 
 2 - rokpand, boven        2 x 
 3 - rokpand, midden 2 x of 1 x aan de stofvouw 
 4 - rokpand, onder  2 x of 1 x aan de stofvouw 
 

Werkwijze 

Gebruik voor rekbare stoffen ook rekbare steken (bv. de locker of een smalle zigzagsteek met 
normale lengte). Stik ook met een rekbare steek door (bv. een driegedeelde zigzagsteek). Gebruik 
voor rekbare stoffen een ballpoint- of een stretchnaald. 
Als de rokstroken aan de stofvouw worden geknipt, vervalt punt 3 van de beschrijving. 

1. Werk indien nodig alle patroondelen af met een zigzagsteek of met de locker. 

2. Leg het bovenste rokpand met de goede kanten op elkaar en sluit de zijnaad.     

3. Leg de middelste  en onderste rokpanden met de goede kanten op elkaar en stik één zijnaad.                               

4. Het middelste rokpand wordt aan de bovenkant tot de wijdte van het bovenste rokdeel (aan de 
onderkant gemeten) ingerimpeld. Stik daarvoor met een wijde zigzagsteek over een dikkere 
draad heen. Steek NIET door de draad maar eroverheen. Trek de dikke draad aan en rimpel de 
stof gelijkmatig tot de benodigde wijdte in.  
Speld het middelste rokpand met de goede kanten op elkaar aan het bovenste rokpand en stik 
ze met een rekbare steek vast. Let er op dat de zijnaden op elkaar vallen. (Bij een middelste 
rokpand dat aan de stofvouw is geknipt, valt de stofvouw op de zijnaad.) Vouw de 
naadtoeslagen naar boven en stik ze met een driegedeelde zigzagsteek aan de goede kant door. 
Tip: om het gelijkmatig verdelen van de wijdte te vergemakkelijken, kunnen de rokpanden met 
spelden in 4 of 8 gelijke delen worden verdeeld die daarna op elkaar gespeld worden.                 

5. Rimpel het onderste rokpand aan de bovenkant gelijkmatig in tot de wijdte van het middelste 
rokpand.  
Speld het onderste rokpand met de goede kanten op elkaar aan het middelste rokpand en zet 
de panden met een rekbare steek op elkaar. Let er weer op dat de zijnaden of stofvouwen op 
elkaar vallen. Vouw de naadtoeslagen naar boven en stik ze aan de goede kant met een 
driegedeelde zigzagsteek door.  

6. Sluit de andere zijnaad. Let er op dat de horizontale naden op elkaar vallen.  

7. Leg de beide leggingdelen met de goede kanten op elkaar en sluit de voor- en achterste 
kruisnaad. Stik een klein stukje band mee aan de binnenachterkant zodat te zien is wat de 
achterkant is. Keer de legging. 

8. Geef middenvoor en middenachter met een speld aan op de rokbovenkant. (Leg hiervoor de 
zijnaden op elkaar, de stofvouwen zijn dan middenvoor en middenachter). 

9. Schuif de legging over de rok, beide goede kanten wijzen naar buiten. Speld de bovenkanten op 
elkaar en let er op dat de kruisnaden van de legging op middenvoor en middenachter van de 
rok vallen. Stik de bovenkanten op elkaar. 

10. Vouw de legging in de rok. Schuif de bovenkant van de rok in de taille hoger dan de legging, de 
vouwlijn van de tailleband ligt boven de aanzetlijn van rok en legging. Zo ontstaat uit de 
bovenkant van de rok een tunnel voor het elastiek. 
Vouw de naadtoeslag naar beneden.  

11. Knip een stuk elastiek van 1,5 of 2 cm breed in de juiste taillewijdte en stik de uiteinden op 
elkaar met een dichte zigzagsteek. 
Schuif het elastiek vanonder af tussen rok en legging in de tunnel en speld de tunnel dicht. 
Tip: het gemakkelijkste is het om net onder het elastiek op de naadtoeslag te spelden.   

12. Stik rondom de tunnel met een rekbare steek vast, stik op de stiklijn van rok en legging.              

13. Trek de leggingdelen langs de taille omhoog en sluit de binnenbeennaden. Doe de legging weer 
goed in de rok. 

14. Zoom de rok en de leggingbenenonderkant. Vouw hiervoor de zomen naar binnen en stik ze 
met een rekbare steek, bv een driegedeelde zigzagsteek, door.    

 

Klaar! Veel plezier en succes met Caroline! 


