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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. 

 
Jolanda is een heel eenvoudig patroon met een groots effect. 
 
Het topje heeft voor en achter plooitjes in de hals en heeft daardoor veel ruimte om te bewegen en om te versie-
ren.                
 
De rok bestaat uit 8 rokbanen. Hierdoor kunnen stoffen op allerlei manieren gecombineerd worden. Hoe deze rok 
ook gemaakt wordt, effen of met verschillende motiefstoffen, iedere keer ziet hij er weer anders uit.  
 
Gebruik poplin, spijkerstof, linnen of andere katoentjes.                
 
Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto’s en veel designvoorbeelden is te vinden op onze ho-
mepage 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 

ro
k
  

taillewijdte (volgens 
patroon)        

61 cm 64 cm 68 cm 72 cm 76 cm 80 cm 

zijlengte (zonder ru-
che en tailleband) 

18 cm 24 cm 30 cm 38 cm 46 cm 56 cm 

to
p
je
 

bovenwijdte 74 cm 76 cm 78 cm 82 cm 86 cm 94 cm 

schouderbandbreedte 3,0 cm 3,25 cm 3,5 cm 4,0 cm 4,5 cm 5,0 cm 

lengte vóór 36 cm 40 cm 44 cm 48 cm 52 cm 58 cm 

halswijdte      55 cm 55,5 cm 56 cm 57 cm 58 cm 59,5 cm 

stof topje       

(140 cm breed)  
55 cm 60 cm 65 cm 70 cm 75 cm 80 cm 

stof rok   

(140 cm breed)  
75 cm 85 cm 95 cm 110 cm 125 cm 145 cm 

fournituren elastiek  

 

Knippen   
Knip de benodigde delen volgens de kniplijst uit de stof. Let op de draadrichting. Neem de tekens van het patroon over 
op de stof.      
Knip alle delen met naadtoeslag uit, BEHALVE de hals en de armsgaten.                                                       
De afwerkstroken moeten schuin geknipt worden opdat de stroken rekbaar zijn.               
Knip de ruche voor de zoom van twee evenlange stukken stof omdat de lengte niet in één keer geknipt kan worden. 
(eventueel meer stukken).                                                     
 

Kniplijst            
Topje 

 1 -  voorpand   1 x aan de stofvouw 
 2 - achterpand 1 x aan de stofvouw 
 3 - afwerkstrook hals        1 x 
 4 - afwerkstrook armsgat    2 x 
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Rok 

 5 - rokbaan  8 x 
 6 - tailleband 1 x aan de stofvouw 
  zoomstrook 1 x  
 86/92: 4,0 x 185 cm 
 98/104: 4,0 x 190 cm 
 110/116: 4,0 x 195 cm 
 122/128: 4,0 x 200 cm 
 134/140: 4,0 x 205 cm 
 146/152: 4,0 x 210 cm 
 

Werkwijze 

Topje 

1. Werk alle patroondelen – behalve de hals, de armsgaten en de afwerkstroken voor de armsgaten- met een 
zigzagsteekje of de lockmachine af.  

2. Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar (g.k.o.e.) en sluit één schoudernaad. Vouw de naad 
naar het voorpand en stik hem aan de goede kant door.        

3. Rimpel het voorpand aan de bovenkant tussen de tekens tot de aangegeven wijdte (8 cm) in. Stik daarvoor twee 
naden naast elkaar (de eerste naad op de naadtoeslag en de tweede naad in een afstand van 1 cm van de eerste 
naad) met een lage bovenspanning en een grote steeklengte. Knoop aan één kant de begin en einddraden aan 
elkaar vast. Trek aan de andere kant de twee onderdraden zover aan tot de aangegeven breedte is bereikt. 
Verdeel de plooitjes gelijkmatig. Rimpel de bovenkant van het achterpand op precies dezelfde manier.                                 

4. Speld de afwerkstrook voor de hals met de goede kant op de binnenkant van de stof. Controleer de wijdte van 
de gerimpelde bovenkant nog een keer. Stel de machine weer op de normale stand in en stik de strook tussen 
de twee rimpeldraden vast. Rek de strook in de rondingen een beetje uit. Haal de onderste rimpeldraden weg en 
knip de naadtoeslag wat korter.                                                                                                                  

5. Strijk de strook naar de goede kant van de stof. Strijk de naadtoeslag van de afwerkstrook naar binnen en speld 
de strook op de goede kant van de top. Stik de strook vast.                                  

6. Sluit de tweede schoudernaad. Vouw de naadtoeslag naar de voorkant en stik hem aan de goede kant door.                   
7. Speld en stik de afwerkstrook met de goede kant op de binnenkant van het armsgat. Rek de strook in de 

bochten een beetje uit. Strijk de strook naar de goede kant, strijk de naadtoeslag naar binnen en stik de strook 
rondom aan de goede kant vast. Doe hetzelfde met het andere armsgat.                                           

8. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en stik de zijnaden. Vouw de naadtoeslag in het armsgat naar één kant en stik 
hem met een kleine driehoek vast.                                    

9. Zoom de onderkant. 

Rok  

1. Werk alle patroondelen met de locker of met een zigzagsteekje af.  
2. Stik de rokbanen g.k.o.e. vast. Vouw de naden naar één kant en stik ze aan de goede kant door.                     

Pas als de achtste baan aan de eerste vast zit, is de uiteindelijke rokvorm zichtbaar.     
Een andere manier om de rok in elkaar te zetten is door de banen met de naden naar buiten te stikken. Dit kan 
met onafgewerkte naden en die gaan dan rafelen. Maar de naden kunnen ook open gestreken en aan de goede 
kant met een siersteek doorgestikt worden.                                                    

3. Stik de stroken voor de ruches met de korte kanten op elkaar tot een cirkel. Let er op dat rondom niets 
verdraaid zit.                                                                                                                                       

4. Maak een zoompje of rolzoom in de ruche, of vouw hem in de lengte dubbel met de verkeerde kanten op elkaar 
en strijk hem plat. De ruche wordt dan wel korter.       
Rimpel de bovenkant van de strook tot de zoomwijdte van de rok in. Speld en stik de ruche g.k.o.e. aan de 
onderkant van de rok. Vouw de naad naar boven en stik hem aan de goede kant door.                                  
Tip: verdeel de zoomstrook in vier of acht gelijke delen met vier of acht spelden. Verdeel de rokzoom in evenveel 
gelijke delen en speld de spelden van ruche en rokzoom op de juiste plaatsen bij elkaar na het rimpelen. Verdeel 
de plooitjes daarna regelmatig over de hele zoom.  

5. Meet de lengte van de tailleband na en stik de korte kanten op elkaar. Laat een klein stukje open voor het 
elastiek.                                                        

6. Vouw de tailleband in de lengte dubbel en stik hem g.k.o.e. aan de bovenkant van de rok. Vouw de naden naar 
beneden, strijk ze plat en stik de band aan de goede kant door.                 

7. Rijg elastiek in de tailleband en trek het tot de gewenste wijdte aan. Stik de uiteinden van het elastiek op elkaar 
en stop het in de tunnel, sluit de opening in de tunnel met een paar steekjes. 

Klaar ! Veel plezier en succes met JOLANDA ! 


