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Banenminirok ZUCKA 

Design: glitzerblume*de 

 

 

knip alle delen volgens de kniplijst met 

naadtoeslag uit de stof.    

 

Knip de volantdelen en de onderrok ook met 

naadtoeslag.  

 

  Knip de zakken en zakkleppen ook met 

naadtoeslag. Bij de opgezette zakken naar wens 

het beleg aan de bovenkant meeknippen, of de 

zak van dubbele stof knippen zonder beleg.  De 

zakken voor en achter kunnen ook weggelaten 

worden.  Let op: de op de foto afgebeelde 

zakvorm is niet exact dezelfde als op het patroon. 

Op het patroon staan twee verschillende soorten 

zakken en zakkleppen waaruit gekozen kan 

worden. Natuurlijk kan iedere willekeurige 

zakvorm en zakgrootte gekozen worden.   
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  Speld en stik de middenvoorpanden aan de 

zijvoorpanden. Speld en stik ook de 

middenachterpanden aan de zijachterpanden.  

Strijk de naadtoeslagen naar het midden van de 

rok en stik de naden aan de goede kant door.  

 

Stik de achterpassen aan de achterpanden. Let 

daarbij op de patroontekens. vouw de 

naadtoeslagen naar boven en stik ze aan de 

goede kant door.  

 

Speld en stik de middenachternaad en stik hem 

aan de goede kant door.  

 

Speld en stik het zakbeleg met de goede kanten 

op elkaar aan de zakingang. Knip de naadtoeslag 

korter, vouw en strijk het beleg naar binnen en 

stik de zakingang aan de goede kant door.  
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Leg het zakdeel met heupstuk onder het zakbeleg 

met de goede kanten op elkaar en stik de 

rondingen vast.  

 

Stik naar wens de ronding van de zak op het 

rokpand door. Stik de overige kanten op de 

naadtoeslag van de rok vast. 

 

zak met beleg:  

 

Vouw het aangeknipte beleg naar buiten om en 

stik de korte kanten op elkaar. Knip de hoeken 

schuin weg, vouw het beleg naar binnen en strijk 

de zak plat. Strijk de overige naadtoeslagen naar 

binnen.  

 

  gevoerde zak en zakklep:  

 

Leg de zakdelen met de goede kanten op elkaar, 

speld ze stik ze rondom vast. Laat aan de 

bovenkant een stukje open om te keren.  

Knip de naden korter en de hoeken schuin weg. 

Keer de klep door de opening naar de goede kant 

en strijk de klep plat. Stik hem langs de zij- en 

onderkanten aan de goede kant door. 

 

Doe hetzelfde met de zakken en stik deze aan de 

zakingang door en sluit daarbij de keeropening.  

 

Speld en stik de zakken en zakkleppen op het 

achterpand. De zakkleppen komen ca 1-2cm 

boven de zakken. Verstevig de hoeken met 

trensjes. Stik de zakkleppen aan de bovenkant 

vast en sluit daarbij de keeropening. Stik op de 

hoeken ook trensjes.  
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Stik de middenvoornaad van de rok tot aan het 

splitbeleg. Zet volgens de beschrijving van  HIER 

of HIER de rits in het split. Een knoopsluiting is 

ook leuk zoals HIER beschreven.  

 Als er elastiek in de taille komt, de 

middenvoornaad tot aan de bovenkant sluiten en 

aan de goede kant doorstikken.  

 

    

Rok zonder onderrok: stik een klein zakje en 

zakklep naar wens op de voorkant.  

   

Let op: bij een rok met onderrok wordt de zak en 

zakklep niet meteen vastgenaaid, omdat  anders 

de onderrok vastgestikt zou kunnen worden.  

 

Leg voor- en achterpand met de goede kanten op 

elkaar en sluit de zijnaden. Vouw de naadtoeslag 

naar het achterpand en stik het aan de goede 

kant door.  

 

Stik alle volantdelen tot een rondje met de goede 

kanten op elkaar. vouw de naadtoeslagen allemaal 

dezelfde kant op en stik ze aan de goede kant 

door. 
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Stik de volantstrook met de goede kanten op 

elkaar aan de onderkant van de rok. De zijnaden 

moet op elkaar vallen. 

 

Vouw de naadtoeslag naar boven en stik hem aan 
de goede kant door.  

Zoom de volant.  

 

Het rokje is nu klaar, want de onderrok is niet 

noodzakelijk.  

 

Voor wie wel een onderrok wil, de volantdelen aan 
elkaar stikken tot een rondje.      

Vouw de naadtoeslag om en stik ze aan de goede 

kant door.  
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Zoom de onderrok en werk ook de bovenkant af. 

 

Teken aan de binnenkant van de rok 1 - 3cm 

boven de volantstrookaanzetnaad een lijn. Op de 

foto wordt het op de buitenkant van de rok 

getoond.  

 

 Rimpel de volant aan de bovenkant in en speld 

hem regelmatig op de lijn aan de binnenkant van 

de rok. (voor een gelijkmatige verdeling van de 

plooitjes is het handig de onderrok in 8 gelijke 

delen te verdelen en aan de rokdeelnaden te 

spelden.) 

 

Aan de buitekant van de rok is deze naad te zien. 

Als deze naad niet helemaal gelijkmatig is 

geworden, kan ze met een bandje of een brede 
siersteek bedekt worden.  

Gevorderde naaisters kunnen de onderrok ook 

vanaf de goede kant vast zetten. Laat dan het 

naaimachinevoetje langs de naadtoeslag, die door 
de stof heen te voelen is, lopen.  

Stik naar wens de kleine zak en zakklep op het 
voorpand.  
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Vouw de naadtoeslagen van de riemlusstrook naar 

binnen, vouw hem dubbel en strijk hem plat. Stik 

hem aan beide kanten door.  

 

   

Rok met elastiek in de tailleband zie HIER.   

 Vouw de taillebandstrook in de lengte dubbel, 

strijk de naadtoeslag van de korte kanten naar 

binnen.    

Verstevig de stof indien nodig op de plaats waar 
knoop en knoopsgat komen met vlieseline.   

Speld en stik de tailleband dubbel op de 

binnenkant van de rokbovenkant. Knip de 

naadtoeslag tot ca 3mm terug en vouw hem naar 

beneden. Stik hem aan de buitenkant smal door of 
stik er een sierbandje overheen.  

Of maak de tailleband zoals HIER .   

 

Rijg elastiek in de tunnel en stik het op de 

gewenste wijdte af. Stik de openingen van de 

tunnel dicht.  

 

Vouw de strook voor de ceintuur met de goede 

kanten op elkaar. Stik hem rondom en laat een 

stuk in de lange kant open om te keren. Knip de 
hoeken schuin weg.  

Keer de ceintuur met een keernaald of pollepel en 

stik hem rondom door. Sluit daarbij de 

keeropening.  
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Maak knoopsgaten en zet knopen aan of sla 

drukkers in.   

Rijg de ceintuur door de riemlussen en leg er 

losjes een knoop in.  

 

KLAAR ! 

 


