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Rok met topje JOLANDA 

Design: traumschnitt  

topje  

 

knip alle patroondelen behalve de hals en 
armsgaten, met naadtoeslag uit de stof. Neem 
de tekens van het patroon over op de stof.  

Knip de afwerkstroken schuin op de draad zodat 
ze rekbaar worden.  

  

Leg voor en achterpand met de goede kanten op 
elkaar (g.k.o.e.) en sluit één schoudernaad. 
Rimpel het middengedeelte in de hals tot de 
aangegeven breedte in.  

Vouw de naadtoeslag van de schouders naar het 
voorpand en stik het smal door.   

 

Speld de afwerkstrook voor de hals met de goede 
kant op de binnenkant van de top. Rek de strook 
daarbij in de bochten iets uit.  
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Strijk de naadtoeslag van de andere kant van de 
afwerkstrook naar binnen, strijk de strook om de 
rand heen naar buiten en stik hem aan de goede 
kant van de top vast. 

 

Sluit de tweede schoudernaad. Vouw de naad 
naar het voorpand en stik hem door. Er kan nog 
een kleine driehoek gestikt worden om de naad 
van de afwerkstrook netjes plat te stikken.  

 

Werk de armsgaten op dezelfde manier af als de 
hals.  

 

Sluit de zijnaden. Vouw de naden bij de 
armsgaten naar één kant en stik de naad met 
een kleine driehoek vast.            Zoom de 
onderkant van de top.  
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 Rok  

 

Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de 
stof.  

 

Stik alle rokbanen met de goede kanten op 
elkaar aan elkaar. Stik alle naden aan de goede 
kant door.  

   

 

Voor een heel andere look kunnen de rokbanen 
ook met de verkeerde kanten op elkaar worden 
gestikt. De naden kunnen dan lekker rafelen, 
maar de naden kunnen ook open gestreken 
worden en met een siersteek doorgestikt. 
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Stik de stroken voor de ruche met de korte 
kanten op elkaar tot een cirkel. Let er op dat de 
stroken onderling niet verdraaid zitten.  

 

Zoom de ruchestrook of stik er een rolzoompje 
in. Hij kan ook in de lengte dubbelgevouwen en 
plat gestreken worden.  

Rimpel de bovenkant van de ruche tot de 
gewenste lengte in en speld hem aan de 
rokzoom.  

 

Stik hem vast en vouw de naad naar boven. Stik 
de naad smal door aan de goede kant van de 
stof. 

 

Sluit de tailleband maar laat een stukje open 
voor het elastiek.  

 

Vouw de tailleband in de lengte dubbel, strijk 
hem plat en stik hem dubbel aan de bovenkant 
van de rok.  
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Vouw de naad naar beneden en stik hem aan de 
goede kant smal door.  

Rijg elastiek in de tunnel en sluit de opening in 
de tunnel.   

  

 KLAAR ! 

 
 


