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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 past bij elke modestijl. Door de achterpas met rijgkoord kan de taille of heupwijdte op maat 
worden aangetrokken, zo past de rok heel lang. Neem toch voor het beginnen de maat op en let vooral 
op wijdte en lengte. Vergelijk die maten met de tabel om de juiste maat te kiezen. 
De rok biedt veel bewegingsvrijheid en kan in ieder jaargetijde gedragen worden. Alle niet te stijve stof-
fen zijn geschikt, zoals bv poplin, babyrib, taft voor een feestelijk effect, soepele jeans, zomerkatoentjes.  
Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met veel foto’s en designvoorbeelden is te vin-
den op onze homepage: www.farbenmix.de bij de Nederlandse vlag. 
 
Begin met het opnemen van de maat. Let vooral op wijdte en lengte!       
 
 
Benodigdheden 
 

Materiaal/maten       86/92 98/104 110/116 
122/12

8 

134/14

0 

146/15

2 

taillewijdte ( klaar) 53 cm 54,5 cm 56 cm 58 cm 61 cm 65 cm 

roklengte 22,5 cm 26,5 cm 30,5 cm 34,5 cm 40,5 cm 47,5 cm 

stof 

(140 cm breed) 
55 cm 60 cm 65 cm 65 cm 75 cm 95 cm 

fournituren rits, band, vlieseline, eventueel nestels   

 
Knippen     
Knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. Neem de 
tekens               (de kleine streepjes aan de rand van het patroon) over op de stof.          
 
 
Kniplijst         
 1 - achterpas       2 x aan de stofvouw 
 2 - voorpas         2 x aan de stofvouw 
 3 - voor- en achterrok       2 x 
 4 - passtrook       4 x 
 
 
werkwijze 

1. Werk alle delen met een zigzagsteek of met de locker af. 

2. Neem de tekens van het patroon over op de verkeerde kant van de voor- en achterrok. De tekens 
voor de plooien kunnen met spelden worden aangegeven (de schuin verlopende lengte-lijnen) 

3. Vouw de plooien in voor- en achterrok volgens de tekens goede kanten op elkaar. Zet de plooien 
met spelden aan de bovenkant  en precies bij het plooi-einde vast. Stik de plooien één voor één van 
de bovenste speld tot aan de onderste speld.               

4. Strijk de plooien op de verkeerde kant van de stof. Het midden van de plooi valt precies midden 
over de naad. Stik de naad zowel links als rechts van de naad door; vlak langs de rand op de goede 
kant van de stof. 

5. Leg de voor- en achterrok goede kanten op elkaar en sluit de zijnaden.           

6. Leg de voorpassen g.k.o.e. Stik de bovenrand en knip de naad wat korter. Doe hetzelfde met de 
achterpassen.                                                    
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7. Speld de rits met de tandjes naar beneden op de goede kant van de stof tussen voor en achterpas 
in de zijnaad. Het band van de rits loopt langs de rand van de stof, de tandjes liggen naar binnen 
gericht op de stof. Dit gaat het makkelijkste met de rits open.                       

8. Vouw de bovenste uiteinden van de rits naar buiten en stik nu de rits met een ritsvoetje vlak langs 
de rand vast.                             

9. Leg de belegpassen op de pas g.k.o.e. en stik de belegpas 1 mm naast de vorige naad op het rits-
band. De rits ligt tussen de pasdelen in.                    

10. Sluit de andere zijnaad in één keer g.k.o.e. en knip de naden iets korter.                                      

11. Keer de pas naar de goede kant en stik de rits aan de goede kant smal door.                                   

12. Stik de pas g.k.o.e. aan het rokpand. Let daarbij op dat de zijnaden op elkaar vallen. Vouw de na-
den naar boven in de pas en stik de naad aan de goede kant door.               

13. Strijk op de passtrook, aan de kant (voorkant) waar de stof recht van draad loopt, een restje vlie-
seline. Speld dan twee passtroken g.k.o.e. en stik ze rondom op elkaar vast. Laat een klein stukje 
aan de voorkant open om te keren.  Knip de naden korter en de hoeken schuin af. Keer de 
passtrook. Stik de strook smal langs de kant door en sluit daarbij de keeropening. Maak de andere 
passtrook op dezelfde manier.                                                              

14. Maak knoopsgaten in de voorkanten van de passtrookjes of sla nestels in. Pas de rok aan en speld 
de passtrookjes op de juiste plaats. Stik de korte kant van de passtrook voetjebreed en smal langs 
de kant op de achterpas. Verstevig de boven- en onderkant van de naad met trensjes. 

15. Rijg koord door de knoopsgaten of nestels. Zoom de rok. 

 
Klaar!  
 
Veel plezier en succes met NOELLE! 
 


