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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 rokbroek is een ideaal basis-kledingstuk voor warmere dagen. Afhankelijk van de 
stofkeuze kan ze meisjesachtig zijn of stoer of sportief. Ook zonder rok is RONJA een 7/8  
leuke broek. 
 
Er kan met RONJA volop gevarieerd worden: met of zonder ruches, met (biais)band afgezet, 
met de rok van andere stof, met een schortzakje en/of met versieringen. Deze rokbroek is 
makkelijk en snel te maken en is voor beginnende naaisters zeer geschikt. Alleen het 
inwerken van de ruches is wat meer werk. 

                  Op onze homepage: www.farbenmix.de/anleitungen staat een uitvoerige stap-voor-stap 
                   naaibeschrijving met foto’s  in het Nederlands. Er staan ook veel voorbeelden van dit model! 
 
Neem voor het begin de maat op, let vooral op de zijlengte en de wijdte.                                        
 
 
Benodigdheden 
 

Materiaal / Maten  86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 

taille ( volgens patroon) 56 cm 57 cm 59 cm 63 cm 67 cm 

taille (klaar) 42 cm 44 cm 46 cm 49 cm 52 cm 

heupwijdte 61,5 cm 64 cm 67 cm 73 cm 79 cm 

zijlengte( incl. ruches) 33,5 cm 37,5 cm 43,5 cm 52 cm 60 cm 

roklengte 20 cm 22 cm 24 cm 27 cm 30 cm 

Stof (140 cm breed) 110 cm 115 cm 120 cm 125 cm 130 cm 

fournituren 1 m elastiek (0,7 cm breed), 4 knopen, garen        

 
 
 
Knippen      
 
Vouw de stof dubbel en knip de patroondelen volgens de kniplijst en het knipvoorbeeld met naadtoeslag 
uit. Let op de draadrichting. De tailleband is met aangeknipte naadtoeslag getekend. De tailleband uit 
enkele stof knippen.                                                                                  
 
 
Kniplijst                                    Knipvoorbeeld 
           
1 – voorbenen                               2 x 
2 – achterbenen                                             2 x 
3 – rokpand          4 x 
4 – tailleband ( incl. naadtoeslag)            1 x aan de stofvouw 
5 – ruches voor de rokpanden (5cm x 70 cm)  4 x 
6 – ruches voor de broekzoom (6cm x 70 cm)             2x 
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Werkbeschrijving         
 
1. Leg de voorbenen(1) goede kanten op elkaar op de achterbenen(2). Stik de zijnaden. Vouw de 

naadtoeslagen naar het voorbeen en stik ze smal op de kant door.                
 
2. Vouw de ruchestroken (5&6) verkeerde kanten op elkaar overlangs dubbel en werk ze af. Rimpel de 

ruches of leg er kleine plooitjes in.                              
 
3. Stik de ruches voor de broekzoom(6) goede kanten op elkaar aan de broek. Vouw de naadtoeslag 

naar boven en stik smal op de kant door.             
 
4. Sluit de binnenbeen-naden.   
 
5. Keer één broekpijp binnenste-buiten en schuif hem in de andere broekspijp. Stik de kruisnaad nu in 

één keer en stik hem op de goede kant smal langs de kant door. 
 
Indien de broek zonder rok gemaakt wordt, ga da verder bij punt 8. 
 
6. Stik de ruches voor de rok (5) goede kanten op elkaar aan de rokdelen. Vouw de naadtoeslagen naar 

de rok toe en stik ze door.              
 
7. Rimpel de rok aan de bovenkant. Speld de delen op de naadtoeslag van de broek en stik ze aan 

elkaar vast. 
 
8. Stik de tailleband(4) goede kanten op elkaar aan de smalle uiteinden vast, maar laat in het onderste 

derde deel 1 cm open voor het elastiek. Speld de band met de naad op middenachter van de broek. 
De goede kant van de band ligt op de binnenkant van de broek. Stik de tailleband rondom vast, vouw 
hem naar buiten, sla de naadtoeslag naar binnen en speld hem vast. Stik de band vast en stik de 
bovenrand smal langs de kant door. Tenslotte de middelste naad stikken, maar laat weer een cm 
open voor het elastiek.                                                                        

 
9. Rijg elastiek door de openingen, pas de lengte aan. Sluit de middennaad en de andere opening in de 

onderste naad.             
 
10. Als de losse rokdelen een echte rok moeten worden, maak deze dan met knopen of strikken aan 

elkaar vast. 
 
 
Veel succes! 
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