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KIJK VOOR HET 
PATROON OP  

KNIPMODE.NL/
TIJDSCHRIFT

ruche bonte 

Heb je een basic rok waarop je uitgekeken bent, 
of gewoon zin in lekker uitbundig? Zet dan een 
vrolijke ruche langs je (overslag)rok. Wij zijn aan 
de slag gegaan met de dessinmixtrend; een 
vrolijke zwart-wit-roze bladprint combineerden 
we met een zwart-wit gestreepte rok. 

Nodig
Stof: 45 cm x 1.40 m (voor 3 maal een strook van 
15 cm) hoog. Een strook laat je heel. Laat de 2 
andere stroken verlopen van 15 cm naar 3 cm 
hoogte. (Zie de patroondelen rechts boven op 
deze pag.)  
Let op: langs de voorranden hebben we de 
ruche plat gehouden- tot de rondingen - zodat je 
slanker lijkt én het uit de afmeting van 3 keer de 
hoogte kan. Neem voor grotere maten 4 keer de 
hoogte van de ruche: 60 cm x 1.40 m.

Doen
Zigzag of lock eerst alle buitenranden van de 
ruche af met een mooi fijn steekje. 

Rimpelen: stik alle 3 de stroken – met een 
grote steek en losse draadspanning – langs de 
(aanzet-)rand door zonder afhechten. Speld 
de ruche – glad – langs de verticale naad van 
het overslagpandje van de rok, tot de ronding 
begint. Trek de draden van de strook aan zodat 
de strook rimpelt. Speld hem langs de ronding 
van het overslagpand naar de zijnaad. Verdeel 
de rimpeltjes gelijkmatig over de rand. Wat je 
te veel vindt aan de zijkant van de strook knip je 
weg.  

Rimpel nu de rechte strook aan de rok achter. 
Knip ook hier de overtollige stof weg op de 
zijnaad. Stik de ruches op de zijnaden aan elkaar. 
Strik de ruche aan de rok en stik hem door op 
een halve cm van de rand. 
TIP De losse draad die ontstaat door het aan-
trekken/rimpelen kun je een paar slagen om een 
dwarse speld wikkelen (in achtjes).

Bereid je maar vast voor op alle complimenten!

Voor deze  
rubriek 

gebruikten  
we rok (10),  

Knipmode juli 
2018.
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SCHAAL: 1 RUITJE IS 4 CM
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