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Ballerina

4
5

Aangegeven symbolen in de
werkvolgorde hebben de volgende
betekenis:
Zigzaglijn
Als in de werkvolgorde een zigzaglijn
wordt weergegeven dient de naad
te worden afgelockt of met een
zigzagsteek te worden afgewerkt.
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Strijkboutje
Als in de werkvolgorde een strijkboutje
wordt weergegeven dient de
naad te worden open gestreken of
platgestreken bij de figuurnaden.
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13
14

BALLETROK
10. Sluit alle rokdelen tot een ring.
11. Schuif de lichtroze en daaronder de
donkerroze rokdelen in elkaar; houd
de goede kanten boven en zet de

WERKVOLGORDE

12. Rimpel de bovenrand rokdelen

1. Knip de mouwen van het pakje af.
tot de zoomlijn.







3. Rimpel de bovenrand van de mouw in




4. Zet de mouw in het armsgat.

0,30 m x 140 cm; roze en lichtroze tule élk:

5. Stik met een inslag een zoom van 1 cm

1 cm br.; 1,50–1,60–1,70–1,90 m elastisch




breed in de onderrand van de mouw;



zodat er een tunnel ontstaat.

van 0,5 cm br.; 1,10 m paillettenband van

13. Werk de buitenrand van de blaadjes met



6. Rijg elastiek ± 20 cm smal elastiek door

14. Leg de bovenrand van de blaadjes ± 2
cm over elkaar en naast elkaar. Zet de
bovenrand van de blaadjes op elkaar
vast.
15. Rimpel de bovenrand blaadjes licht in.
16. Speld de blaadjes op de bovenrand van

band met een kleine schulprand van 1 cm br.;

de tunnel en zet de uiteinden op elkaar

de rokdelen en stik de bovenranden op

5 roosjes; 0,65 m elastiek van 4 cm br.

vast. Zoom de tunnelopening dicht.

elkaar vast.

7.
Patroondeel: blaadje.

Zet paillettenband op de goede kant
langs de onderrand mouw.

8. Speld het band volgens de foto op het





58–61 cm + naden af. Sluit het elastiek

pakje. Stik de rechte rand van het band
smal op de kant vast en zorg dat de

uitgerekt op de naad aan de bovenrand

11–11,5–12–12,5x42–46–50–54 cm (2x

uiteinden van de schuine bandjes onder

van de panden + blaadjes; rek hierbij het

knippen); blaadje (16x zonder naad knippen).

het band aan de zijrand komt.

elastiek iets uit en houd de goede kanten

9. Zet een roosje bovenaan op het
banduiteinde en tussen de kruisopeningen

knippen).

op het voorpand aan.
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tot een ring.

zijn excl. naden). Uit organza Mouw

30–35–40x148 cm (beide 3x zonder zoom

19

17. Knip van het brede elastiek ± 54–56–

KNIPPEN (alle delen en afmetingen

Uit roze + lichtroze tule Balletrok 25–

18

een lock– of zigzagsteek af.

Ben. materiaal: balletpakje; organza:
0,80–0,95–1,10–1,25 m x 150 cm; elastiek

17

gezamenlijk in.

2. Sluit de mouw tot een ring en stik hierbij

116/122, 128/134 en 140/146.

16

bovenranden op elkaar vast.

PAKJE
Geschikt voor maat 104/110,

15

18. Stik de onderrand van het elastiek

boven.
19. Zet paillettenband in het midden over het
elastiek; rek hierbij het elastiek iets uit.
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