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Banenrok LANGENEß 

Design van Schnittreif.de / Anja Müssig  

   

 

de rok kan heel eenvoudig zonder 
inzetpunten en zonder zoomstrook 

gemaakt worden. De zoomstrook kan 
eventueel later worden geknipt en 

aangezet. Voor beide versies worden 
de lange naden gewoon gesloten en 

dan zoals beneden beschreven verder 
gemaakt.  

Hier is de moeilijkste versie met 
inzetpunten (4 spies) beschreven.   

Knip alle patroondelen met 

naadtoeslag uit de stof. Neem de 
patroontekens over op de stof.   

 

Werk alle delen aan de lange kanten 
af met een zigzagsteekje of de 

locker. Verstevig bij gebruik van 
dunne stof de beleggen met 

vlieseline en werk die ook aan de 
onderkant af. 

 

Zet de driehoekige inzetstukken aan 
het middenvoor- en achterpand. 

Begin met stikken bij de zoom.  
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Stik de punt tot aan de naadtoeslag, 
hier met een speld aangegeven.  

 

Stik nu de zijpanden aan de andere 
kant van de spie, van de zoom totaan 

het punt van de vorige naad, waar de 

speld zit.  

 

Vouw de punt van de spie naar 
beneden en speld hem vast.  
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Stik nu de bovenkant tussen zij- en 

middenpanden op elkaar. Strijk de 
naden open. 

 

Speld en stik de beleggen aan de 

bovenkant van de rok, de goede 
kanten op elkaar en de afgewerkte 

kant van het beleg naar beneden. 
Knip de naadtoeslag aan de 

bovenkant wat korter. 

 

Sluit de rechter zijnaad vanaf het 
taillebeleg tot beneden aan de zoom.  
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een beschrijving voor het inzetten 

van een blinde rits is HIER te 
vinden.   

Meet de ritslengte op en trek 2cm 

van deze lengte af. Bij een ritslengte 
van 20cm blijft er dus 18cm over. 

Meet in dit geval 18cm vanaf de 

aanzetnaad van het taillebeleg tot 
naar beneden en geef het punt met 

een speld aan.  

Stik dit stuk van de zijnaad met een 
grote steeklengte dicht. Hecht de 

naad goed af en stik verder met een 
normale steeklengte tot aan de 

zoom. 

 

Strijk de naad goed open. Leg de rits 
met de tandjes naar beneden precies 

op de naad. De losse ritslintjes vallen 
onder het taillebeleg en de runner 

valt net onder de naad van rok naar 
taillebeleg. 

 

Beide kanten van de rits worden 
ALLEEN maar op de naadtoeslag 

vastgestikt, vouw daarvoor de rok 
steeds naar de andere kant.  
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Speld de rits nog een keer vanaf de 
goede kant vast en stik hem vanaf de 

bovennaad voetjebreed vast.  

 

Torn de grote steken boven de rits 

voorzichtig los. vouw de losse 

ritslintjes naar beide kanten onder 
het beleg, vouw het beleg naar 

binnen en speld het vast.  

 

Stik het beleg met ingeslagen 
naadtoeslag op de rits door. Stik 

daarna de bovenkant smal door.   
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Stik in de andere zijnaad het beleg 
vanaf de goede kant in de zijnaad 

door.           

 

Werk de rokonderkant af.  

Zoom de rok en strijk de zoom plat.  

   

 

KLAAR! 

 


