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rok met schortje FALDA 

 Design: INUIT-DESIGN  

 
   

 

Knip alle patroondelen van de bovenste rok 

met naadtoeslag uit de stof. 

 

knip ook alle patroondelen van de onderrok 
met naadtoeslag. 
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Stik de smalle rokdelen van de onderrok met 
de goede kanten op elkaar.  

 

Vouw de naadtoeslag aan de bovenkant naar 
binnen.  

Vouw het beleg aan de bovenkant bij de 
vouwlijn naar binnen en stik het op 
belegbreedte vast.   

Rijg elastiek in de tunnel en stik dit aan de 
zijkanten op de naadtoeslag vast. 

 

Stik de bredere onderrokdelen aan elkaar.   

Stik het onderrokdeel met de tunnel tussen 
de andere rokdelen. De bovenste naadtoeslag 

van de bredere rokdelen steekt boven de 
tunnel uit. 

Vouw de naadtoeslagen naar een kant en stik 

ze aan de goede kant door. 
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Stik het zakbeleg van de buitenrok met de 
goede kanten op elkaar aan de zakingangen. 

Knip de naadtoeslag wat af en vouw het 
zakbeleg naar binnen. Stik het zakbeleg smal 
door.  

 

Stik het heupdeel met binnenzak met de 
goede kanten op elkaar aan het zakbeleg.  

 

Stik het zakdeel met een paar naadjes op de 
naadtoeslag van de rok vast.  
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Stik de zijdelen aan de voorrok met de goede 
kanten op elkaar. Vouw de naadtoeslag naar 

de zijdelen en stik ze smal door.                                                
Om het schortje later vast te binden kunnen 
aan beide kanten lusjes net onder de 
zakingang in de zijnaden meegestikt worden.  

 

Speld de ronde inzetstukken in de zoom van 

de bovenrok. Ze worden met de goede 
kanten op elkaar langs de gegolfde ronding 

vastgestikt.   

 

Strijk de naadtoeslagen naar boven en stik ze 

smal door. 
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Vouw de naadtoeslagen van de achterranden 

van de bovenrok naar binnen en nog een 
keer naar binnen en stik ze vast.    

Zoom de bovenrok. Tips voor ronde zomen 
zijn HIER te vinden.  

  

Zoom de onderkant van de onderrok.  

 

Speld de bovenste rok met de goede kant 
op de binnenkant van de onderrok. Hij 
begint en eindigt direct naast de tunnel met 

elastiek. 
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Stik de bovenrok aan de onderrok. 

 

Speld onder het zijpand van de bovenrok 1 

tot 2 bandjes. Stik ze onder de zijnaad goed 
vast. Speld het bandje onder de bovenrok 

door naar achteren.                                                                                      

  

Stik de bovenrand van de rok op 2cm vanaf 
de bovenrand door. De bandjes zitten nu in 
een tunnel.  
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 Voor slanke meisje is het handig de tunnel 
onder de zakken te laten beginnen zodat de 
zakken ook meedoen met de tunnel.  

Naar wens kunnen de bandjes i.p.v. 
middenachter ook middenvoor worden 
gestrikt. Knip dan de bandjes een stuk langer 
zodat ze van middenachter naar voren 

kunnen worden getrokken. Daarbij is dan een 
riemlusje middenachter heel handig. Maak 
deze van band of stof middenachter op de 
rok.  

In plaats van strikbanden kan ook een 
tunnel met elastiek gemaakt worden.  

 

Versier het schortdeel naar wens. Stik twee 
strikbanden  op de hoeken vast, de banden 
wijzen naar binnen. Verstevig de bovenrand 
met vlieseline waar later het knoopsgat komt. 

 

Speld de schortvoering g.k.o.e. aan het 

schort en stik de twee lagen op elkaar. Laat 
aan de bovenkant een klein stukje open om 

te keren.             

Knip de hoeken schuin weg, de naadtoeslag 
wat korter. 
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 Keer het schort naar de goede kant, strijk 
het en stik het rondom door.                  

Maak een knoopsgat en zet een knoop op de 
plaats waar je wilt dat het schort komt.       

Knoop het schort vast en geef de plaat van 

de bandjes aan de ziijnaden aan.         

 

Als er nog geen lusjes bij de deelnaden van 
de bovenrok uit de zijnaad zijn gestikt, knoop 

dan het schortje vast en bepaal waar de 
lusjes op de zijnaden moeten komen.  

Maak op de aangegeven plaatsen een lusje 
van stof of band. Haal de strikbandje van het 

schortje door de lussen en bind het schortje 
vast.  

 

KLAAR! 

 

 


