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ROK MODEL 29 
Voor de maten 34 t/m 48

DIT MODEL KUN JE ALLEEN MAKEN VAN 
REKBARE STOF.
Maat S (34/36), M (38/40), L (42/44), XL (46/48).
Roklengte middenvoor en middenachter: ± 83 cm en bij 
de zijnaden:  ± 70 cm.

DIT HEB JE NODIG
Stof: 1.80 m van 1.40 m breed voor de maten S (34/36); 
1.80 m van 140 cm breed voor de maten M (38/40); 1.80 
m van 140 cm breed voor de maten L (42/44); 1.80 m 
van 1.40 m breed voor de maten en XL (46/48) * elastiek 
van 3 cm breed.

NADEN EN ZOMEN AANKNIPPEN
Knip de panden en de tunnel rondom met 1 cm naad uit 
de stof.

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR
Werk de naden met een zigzag- of locksteek af.
1.  Naai de zijnaden van de panden.
2.  Vouw de tunnel dubbel. Naai de uiteinden tot de helft 

aan elkaar. Je hebt nu een ring.
3.  Leg de naad van de tunnel op de linker–zijnaad. Naai 

de gesloten rand van de tunnel en de bovenrand van 
de panden op elkaar. Vouw de tunnel dubbel met de 
verkeerde kant op elkaar. Vouw de naad bij de ope-
ning van de tunnel naar de verkeerde kant en leg de 
randen tegen elkaar. Rijg de andere rand van de tun-
nel op de taillenaad van de panden vast. Stik de aan-
zetrand van de tunnel door. Je hebt nu de andere rand 
van de tunnel vastgenaaid.

4.  Rijg via de opening in de zijnaad het elastiek door de 
tunnel. Naai de uiteinden van het elastiek op elkaar. 
Naai de opening dicht.

5. Naai een smal zoompje in de onderrand van de rok.
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