
CIRKEL ROK – 20101 
BABY ½ – 3 JAAR 

Zwierige en leuke cirkelrok. Comfortabele taille uit 
boordstof en eenvoudige snit. Leuk, schattig of snoezig. 
Voor feestjes of om te spelen ...

CREËER UW EIGEN LOOK
Super gemakkelijke rok. Maak het eenvoudig maar toch 
opvallend door een leuke stof met print of speel met andere 
variaties, maak een ruffle op de zoom of combineer contras-
terende stoffen. Dit patroon zal één van je favoriete rokken 
zijn om te maken ...

AANBEVOLEN STOF
Het patroon is ontworpen voor dunne of middelzware 
geweven stof. Dit kan ook gemaakt worden in gebreide stof, 
maar dan zal de rok er anders uitzien.

MATERIALEN DIE NODIG ZIJN: EASY–model
Stof – 140 cm breed x 40 / 45 / 50 / 55 cm lang
Boordstof – min. 45 cm breed x 25 cm voor alle maten
Band (biasband of lint) – 165 / 175 / 185 / 195 cm
Strijkapplicatie – optioneel
Alternatieve stofbreedte
Stof – 110 cm breed x 40 / 45 / 50 / 55 cm lang
Het is aan te raden om de stof altijd voor te wassen!

PATROONDELEN
Stof Boordstof
1. ROK & X 1 2. TAILLE BAND & X 1

NAADWAARDE
Voeg géén naadwaarde toe aan de zoom.
Alle andere naden – 1 cm

PATROON OVERNEMEN
Open het patroonblad en kies de juiste maat.
Teken de patroondelen over op patroonpapier.
Voeg naadwaarde toe aan de patroondelen en knip ze dan 
uit. Het patroon is klaar om op de stof te leggen.

PATROON UITKNIPPEN
Vouw de stof dubbel zodat de zelfkanten gelijk liggen. 
Plaats de patronen op de stof, let op de draadrichting, de 
draadrichting op het patroon moet evenwijdig liggen met de 
zelfkant van de stof. Speld de patroondelen vast om er zeker 
van te zijn dat ze niet verschuiven tijdens het knippen.
NB! wees extra voorzichtig met stoffen met een vleug, zoals 
corduroy of velours. Dit wil zeggen dat de kleine haartjes 
allemaal in één richting, in de lengte van de stof liggen. De 
richting van de vleug is bepalend voor de kleur van de stof. 
De stof moet van onder naar boven glad aanvoelen. In het kl-
edingstuk is dan de diepste kleur zichtbaar. De patroondelen 
moeten allemaal in dezelfde richting (vleug naar boven) op 
de stof worden gelegd om kleurverschil te voorkomen. Hou 
ook rekening met de richting van de prints of ruit op de stof 
als je het patroon op de stof plaatst.

IN ELKAAR NAAIEN VAN DE ROK
Als je een zak wil op de rok, begin dan met de instructies 
onderaan “hoe naai je een zak”. Als je gekozen hebt voor een 
elastische stof, stik dan met een elastische steek.
1.  Overlock of zigzag alle delen. Stik middenachter van de  
 rok, goede kanten op elkaar. Strijk de naden open. Stik de  
 middenachter van de boordstof, goede kanten op elkaar.
 Strijk de naden open.
2. Vouw de boordstof met de verkeerde kanten op elkaar en  
 speld het evenwijdig op de taille van de rok, goede kanten  
 op elkaar. Stik de boordstof vast met een elastische steek  
 en rek de boordstof terwijl je Zoom stikt.
3.  Vouw de biaisband uit en speld en stik 1 zijde vast op de  
 zoom van de rok. Goede kant van de biaisband op de  
 verkeerde kant van de stof. Begin en eindig de naad op 
 5 cm van het einde van de biaisband. (En vergeet niet  
 om 1 cm naadwaarde toe te voegen op de uiteindes van  
 de biaisband). Zie stap-voor-stap foto’s.
 Stik de uiteindes van de biaisband op elkaar, goede kanten
  op elkaar. Vouw de biaisband rond de zoom van de rok en  
 stik vast op de goede kant van de rok.

HOE EEN OPGESTIKTE ZAK TOEVOEGEN OP DE ROK
Vouw en strijk de bovenkant van de zak naar de verkeerde kant 
en stik vast. Vouw de biaisband uit en stik 1 kant vast op de 
zakrand, goede kant van de biaisband op de verkeerde kant 
van de zak. Hou 1 cm over op elk uiteinde van de 
biaisband, laat dit uitsteken over de zak. Vouw de biaisband 
rond de zakrand en stik langsbinnen vast. Vouw de uiteinden 
van de biaisband naar de verkeerde kant van de zak en speld 
de zak op de rok. Stik de zak vast door op 2 mm van de de rand 
te stikken. Je kan de zakopening extra stevig maken door nog 
een keer rond de biaisband te stikken op elke zijde van de zak.

TIP GEMAKKELIJK ZOMEN AFWERKEN – In plaats van de 
zoom af te werken met biais kan je ook sierelastiek gebruik, 
kanten band of elk ander decoratief lint.

IDEE EEN ANDERE TAILLEBAND
Knip uit geweven stof de tailleband, even breed als als de 
rokbreedte. Naai de middenrug van de tailleband, en vouw 
dan de verkeerde kanten op elkaar. Stik vast op de rok met 
elastisch garen, stik parallelle lijnen, naaivoetje breed.

MAAK HET ZELF – EENVOUDIG, LEUK, SUPER SCHATTIG EN STOERE KINDERKLEDING – STAP VOOR STAP

© MiniKrea 2014 – Verboden te kopieëren of te gebruiken voor commer-
ciële doeleinden zonder toestemming van minikrea
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