Raderloos oktober 2016
ROK MODEL 27

Dit patroon is geschikt voor de maten S (34/36),
M (38/40), L (42/44), XL (46/48).

Wij zijn voor de rok van de maten 36, 40, 44 en 48 uitgegaan.
Maat S (34/36), M (38/40), L (42/44), XL (46/48).
Roklengte: ± 58 cm.

DIT HEB JE NODIG
Stof: 0.65 m van 1.40 m breed voor de maten S (34/36);
1.30 m van 140 cm breed voor de maten M (38/40), L
(42/44) en XL (46/48) * versteviging lichte kwaliteit (H
180) * 8 (stof)knopen * biaisband.

NADEN EN ZOMEN AANKNIPPEN
Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof
en de zelfkanten op elkaar liggen. Knip de panden rondom met 2 cm naad en 3 cm zoom uit de stof.

VERSTEVIGEN
De beleggen van het middenvoorpand.

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR
Werk de naden met een zigzag- of locksteek af.
1. Vouw de beleggen van het middenvoorpand naar
de goede kant. Naai aan de onderrand de beleggen
op de zoomlijn vast. Vouw de beleggen naar de verkeerde kant. Rijg het beleg aan de bovenrand op het
middenvoorpand vast.
2. Maak de knoopsgaten in het middenvoorpand.
3. Vouw het beleg van de zij–voorpanden naar de goede
kant. Naai aan de onderrand het beleg op de zoomlijn
vast. Vouw het beleg naar de verkeerde kant. Rijg het
beleg aan de bovenrand op het zij–voorpand vast.
4. Houd de goede kant van het middenvoorpand en het
rechter zij–voorpand boven. Leg de rechter zijrand
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van het middenvoorpand tegen de aanleglijn van het
maten S t/m XL
rechter zij–voorpand. Rijg de rechterrand van de voorpanden op elkaar. Rijg de rechter bovenrand van de
voorpanden op elkaar.
5. Naai de zijnaden van de zij–voorpanden en het achterbovenrand van de panden. Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes
pand op elkaar.
in de naad. Vouw de naad van het biaisband aan de uiteinden naar
6. Laat de naad van het biaisband aan de uiteinden
de verkeerde kant. Vouw het biaisband naar de verkeerde kant en
van het linker zij–voorpand en het middenvoorpand
naai de andere rand smal op de kant vast.
uitsteken. Naai één rand van het biaisband langs de
7. Zoom de onderrand van de panden. Zet de knopen aan.
blad 1 van 2
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Dit patroon is geschikt voor de maten S (34/36),
M (38/40), L (42/44), XL (46/48).

