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PATRONEN

voor meisjes,
tieners en dames

Over dit boek
Waar begin je wanneer je beslist om een naaiboek maken?
Ik vertrok van het eindpunt: een mooi gevulde kledingkast.
Mijn startpunt was wat het einddoel is voor elke gepassioneerde
naaister: een garderobe creëren met daarin een zomerse broek,
een warm T-shirt, een elegante jurk, een comfortabele sweater,
een vrolijk rokje, een handige zonnehoed, en nog veel meer.
Bij het plannen van de patronen probeerde ik bovendien
een ruime verscheidenheid aan naaiprojecten te bieden: het boek
moest zowel supersimpele snelklaarbasics bevatten als meer
complexe kledingstukken, en alles daartussenin.
Tot slot ontwierp ik uitsluitend tijdloze modellen waarmee zowel
kinderen, tieners als volwassenen mooi voor de dag kunnen komen.
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Dee Dee top
met Monk sluiting

In een dunne stof
zal de Dizzy rok heerlijk
zwierig en speels zijn;
in een dikkere, stijvere stof
zal hij eerder de allures van
een klokrokmodel krijgen.

Dizzy rok

Een zwierige, halflange rok
met brede plooien

Meer Dizzy
Foto’s van Dizzy rokken vind je op p. 4 (hack), 22, 53, 106, 134 (hack) en 145.

Benodigdheden
×× Stof: Kies een lichte of middelzware geweven stof.
×× Versteviging: Kies de dikte van de opstrijkbare versteviging in functie van de dikte
van de stof (hoe dikker de stof, hoe dunner de versteviging).
×× Blinde rits: In de tabel ‘Hoeveelheid stof‘ vind je de gewenste minimumlengte terug.
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Dizzy rok

Hoeveelheid stof
3 j.

4 j.

5 j.

6 j.

7 j.

8 j.

9 j.

10 j.

12 j.

14 j.

34

36

38

Stoflengte, 110 cm breed

40

42

44

90

90

100

100

110

110

120

120

130

130

140

140

140

-

-

-

Stoflengte, 140 cm breed

90

90

100

100

110

110

120

120

130

130

140

140

140

140

150

150

Ritslengte (minimum)

15

15

20

20

20

20

20

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Belangrijk: Vanaf maat 40 kun je de rok niet meer maken uit stof van 110 cm breed.

Knipplan
Belangrijk: De voor- en achterkant van deze rok zijn identiek, en dus
niet elkaars spiegelbeeld. Je kunt de stof daarom niet gewoon dubbelvouwen om de twee panden in één keer uit te knippen. Wat doe je wel?
Knip eerst de tailleband aan de stofvouw, en knip dan de rest van de
stof in de lengte (!) in twee. Leg beide helften met de goede kant op de
verkeerde kant samen, en leg daarop het patroondeel van het voor- en
rugpand. De merktekens voor de vouwen kun je gemakkelijk overnemen
door in beide lagen tegelijk een knipje te geven.

Naadwaarde
Alle naadwaarden zijn inbegrepen in het patroon. Die bedragen 1 cm,
tenzij anders aangegeven.

De juiste maat kiezen
Kies de juiste maat in de maattabel (p. 20) op basis van je tailleomtrek. Vergelijk de lengte van de afgewerkte rok (zie
tabel hieronder) vervolgens met een rok uit je eigen garderobe, en verleng of verkort de rokpanden indien nodig.

Afmetingen afgewerkte rok
3 j.

4 j.

5 j.

6 j.

7 j.

8 j.

9 j.

10 j.

12 j.

14 j.

34

36

38

40

42

44

Tailleomtrek

53

55

57

58

59

61

62

63

64

65

66

67

69

73

77

82

Lengte

35

37,5

40

42,5

45

47,5

50

52,5

55

57,5

61

62

63

64

65

66
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Dizzy rok

Instructies

Tip: Let op als je een stof gebruikt waarvan de goede en
de verkeerde kant niet of moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. De bedoeling is dat het voor- en rugpand
identiek zijn; als je na het stikken van de plooien vaststelt
dat je twee stukken hebt die elkaars spiegelbeeld zijn,
stikte je bij één pand de plooien aan de foute kant.

1. Werk de zijranden van de rokpanden af met een
overlock- of zigzagsteek. Verstevig de tailleband door
er vlieseline op te strijken. Vouw de tailleband over de
lengte in de helft met de verkeerde kanten samen, en
strijk. Vouw weer open en strijk de bovenrand van de
tailleband 8 mm om naar de verkeerde kant.

3. Leg beide panden met
de verkeerde kant van de
stof naar boven, en strijk
de plooien naar links.
Zorg dat alle randen bovenaan netjes gelijk liggen. Zet je steeklengte op
het maximum, en stik de
vouwen vast op ongeveer
7 mm van de bovenrand.
4. Leg het voorpand en
het rugpand met de goede
kanten op elkaar, en stik
de linkerzijnaad. Strijk de
naadwaarden open.

2. Stik daarna de plooien in het voorpand. Aan de bovenzijde van het voorpand zie je 10 merktekens. Zoals de
bovenste tekening illustreert, gaan we die telkens per
twee samennemen, om zo 5 plooien te creëren. Vouw
de rok in twee met de goede kanten op elkaar, waarbij
je de twee eerste merktekens perfect op elkaar legt. Zet
je naald in de merktekens, en stik ongeveer 2 cm naar
beneden, evenwijdig aan de vouw. Maak de vier overige
plooien op dezelfde manier. Herhaal deze stap voor
het rugpand.

5. Speld het rokpand en
de opengevouwen tailleband met de goede kanten samen. De tailleband ligt
daarbij ondersteboven (de omgestreken rand ligt dus
onderaan, niet aan de bovenrand). Stik vast op 1 cm
van de bovenrand. Strijk de naadwaarde naar boven.
(Als je de plooien in stap 2 perfect op de merktekens
stikte, dan zouden tailleband en rokpand exact even
breed moeten zijn. Is dat niet het geval, pas dan een of
meerdere plooien aan om alles perfect te krijgen.)

6. Bevestig daarna de blinde rits. Open de rits en
speld het linkerdeel van de rits op de rechterrand van
het rokpaneel. Zorg ervoor dat de goede kant van de
rits op de goede kant van de stof ligt, en dat de randen
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Voor meer info over An Kuppens:
www.straight-grain.com
www.lannoo.com
Registreer u op onze website en we sturen u regelmatig
een nieuwsbrief met informatie over nieuwe boeken en
met interessante, exclusieve aanbiedingen.

Modellen, tekeningen, werkbeschrijvingen en patronen
An Kuppens, www.straight-grain.com

Fotografie
Diego Franssens

Grafische vormgeving
Leen Depooter, quod. voor de vorm.

Zetwerk
Katrien Annys, www.jacquesbooks.be
Als u opmerkingen of vragen heeft,
dan kunt u contact nemen met onze redactie:
redactielifestyle@lannoo.com
© Uitgeverij Lannoo nv, Tielt, 2019
D/2019/45/539 – NUR 460-474
ISBN: 978 94 014 6078 1
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in
enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere
manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
De auteursrechten voor alle modellen en patronen zijn eigendom van
© An Kuppens – Straight Grain. De modellen en patronen in dit boek mogen dan
ook niet gekopieerd worden of voor commerciële doeleinden gebruikt worden.
Indien u een workshop wilt organiseren rond deze modellen, gelieve contact
op te nemen met redactielifestyle@lannoo.com.

Kijk voor nog meer
creatieve ideeën op
www.madamecreatief.com

