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Leggingrok CAROLINE 

 

 

De rok moet van rekbare stof worden 
gemaakt, zoals bv tricot.       

Gebruik de lockmachine voor het inelkaar 
zetten of neem minder rekbare tricot en 
rekbare steken. 

Naar wens kan de lengte en wijdte van de 
rokbanen aangepast worden.  

In de kleine maatjes kunnen de middelste en 
onderste rokbanen aan de stofvouw worden 
geknipt.  

 

Stik één zijnaad van de pas en indien nodig 
één kant van de rokbanen dicht.   

Rimpel   de bovenkant van de rokbanen tot de 
gewenste wijdte in. 

 

  Stik de middelste rokbaan aan de pas en de 
onderste rokbaan aan de middelste. Stik de 
panden met de goede kanten op elkaar. Let er 
op dat de zijnaden op elkaar vallen. 
 
Voor een gelijkmatige verdeling van de 
plooitjes kunnen de panden in 4 of 8 gelijke 
delen worden verdeeld. Geef dit met spelden 
aan. 

vouw de naadtoeslagen naar boven en stik ze 
met een driegedeelde zigzagsteek aan de 
goede kant door.   

Sluit de zijnaad, alle dwarsnaden moeten 
precies op elkaar vallen.       
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Leg de leggingdelen met de goede kanten op 
elkaar en stik de kruisnaad voor en achter. 
Stik aan de achterkant een etiketje of een 
klein stukje band mee ter herkenning van de 
achterkant. 

Keer de legging naar de goede kant.   

 

Geef middenvoor en middenachter met 
spelden aan in de taille van de rok.  (Vouw 
daarvoor de rok aan de bovenkant met de 
zijnaden op elkaar. De stofvouwen zijn de 
middenvoor en middenachter.)  

Schuif de legging over de rok, beide goede 
kanten wijzen naar buiten. Speld de 
bovenkanten op elkaar en let er op dat de 
kruisnaden van de legging op middenvoor en 
middenachter van de rok vallen. Stik de 
bovenkanten op elkaar.  

Klap de legging in de rok.   

 

Stik een stuk elastiek van 1,5 tot 2cm breed 
en in de juistel taillewijdte aan elkaar.  

Schuif de rokbovenkant zo'n 2,5cm omhoog, 
zodat uit de rokpas een tunnel ontstaat voor 
het elastiek. Vouw de naadtoeslag naar 
benenden, schuif het elastiek van onderaf 
tussen rok en legging in de tunnel en speld 
hem rondom vast.  

 

Stik de tunnel rondom vast.  
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Haal de legging door de taiileband naar boven 
en sluit de binnenbeennaden. Doe de legging 
weer terug in de rok.  

 

Zoom de rok en de legging.  

 

KLAAR ! 

 


