F R A N VA N S E V E R E N

I LOVE ROKJES
& BROEKEN
15 comfy modellen om zelf te naaien
van maat 92 tot XXL
FOTOGRA FIE: NAT HA LI E D O LMA NS

Inle iding

Of ik een boek over rokjes wilde maken, vroeg uitgeverij Lannoo me.
Natuurlijk wilde ik dat! Maar toch was er iets wat me niet lekker zat.
Want bij een boek over rokken vielen de jongens en mannen uit de
boot. Snel kwam ik tot de conclusie dat er ook broeken en shorts bij
moesten komen. Modellen die gemakkelijk zijn om te maken en
comfortabel om te dragen.
Verwacht dus geen ingewikkelde patronen, maar hip en comfy
(home)wear dat je het liefst altijd wilt dragen: 6 leuke rokjes en 9 shorts
of broeken voor meisjes, jongens, mannen en vrouwen. Omdat je
sommige modellen in meerdere uitvoeringen kunt maken, resulteert
dat in meer dan 40 patronen voor alle leeftijden (van 2 tot 102 jaar).
Om het feestje helemaal compleet te maken, vind je aan het einde
van het boek in deel 3 een heuse pyjamaparty: maak combinaties van
modellen uit dit boek met de patronen uit mijn vorige boeken (I love
sweaters, I love T-shirts en I love sweaters & hoodies) en stel zo je eigen
pyjama samen.
Als mensen me vragen of mijn boeken geschikt zijn voor beginners,
zeg ik altijd volmondig: ‘Ja!’ Kun je voor- en achteruit stikken, ga dan
aan de slag met mijn boeken. Laat je vooral niet afschrikken, gewoon
doen! Alles staat stap voor stap uitgelegd. Het eerste werkstuk zal
misschien niet perfect zijn, maar bij elk naaiproject leer je weer iets bij.
Word lid van de Facebook- naaigroep ‘I love sweaters en zo – de
naaiboeken’. Stel er vragen of geef tips aan andere leden. Ik ben alvast
heel benieuwd om er jouw creaties te bewonderen!
#Iloverokjesenbroeken
Naais day and have fun!

Fran
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OVERZICHT MODELLEN DEEL 1: ROKJES

1. Vay, p. 18

2. Jupo, p. 24

3. Falda, p. 30

5. Fusta, p. 42

4. Dolga, p. 34

6. Yeri, p. 48

DEEL 2: BROEKEN EN SHORTS

7. Bolu, p. 56

9. Zep, p. 68

8. San, p. 62

10. Kira, p. 76

12. Mono, p. 90

11. Mavi, p. 82

13. Bex, p. 98

DEEL 3:
PYJAMAPARTY
p. 122

14. Sim, p. 106

15. Aya, p. 114

WAT JE M O E T W E T E N
WIE KAN D I T M A K E N ?
Iedereen! Zowel beginners als
ervaren naai(st)ers kunnen met
dit boek aan de slag. De modellen in het boek zijn bewust
eenvoudig gehouden, zodat je
snel resultaat hebt. De werkbeschrijving staat stap voor stap
beschreven en is extra uitgelegd
aan de hand van tekeningen.
WIE KAN D I T D R AG E N ?
De kinderpatronen gaan van
maat 92 (2 jaar) tot maat 170
(16 jaar). Het Bolu broekje begint
zelfs al vanaf maat 80.
De patronen voor volwassenen
gaan van XS tot XXL.
WAT H E B JE N O D IG ?
Bij het begin van elk project
staat vermeld wat je nodig hebt.
Daarbij vind je wat uitleg over de
benodigdheden die aan bod
komen in het boek:
• Naaimachine: met een
gewone naaimachine kun je
alle projecten uit dit boek
maken. Een overlockmachine
is handig om de naden van een
kledingstuk mooi af te werken,
maar dat kun je ook doen met
een zigzagsteek die op elke
naaimachine zit.

• Garen: pas de kleur van het
garen aan de kleur van je stof
aan. Twijfel je tussen twee
tinten van dezelfde kleur?
Neem dan de donkerste.
• Nesteloog of eyelets (afb. 1):
voor de projecten met een
koordje in de tailleband kun je
nestel-ogen of eyelets gebruiken om het koord door te
halen. Duid met een kruisje op
de stof aan waar het nesteloog
precies moet komen. Maak vervolgens een klein gat op de
aangeduide plaats. Daarna
volg je de werkwijze op de
verpakking van de nestelogen.
Liever geen gedoe met nestelogen? Maak dan knoopsgaten
om het koord door te halen.
• Rekbaar biaisband (afb. 2):
een in drieën gevouwen
reepje stof: een breder middenstuk met twee naar binnen
gevouwen flapjes. Je vindt het
kant-en-klaar in de stoffenwinkel, maar je kunt het ook
gemakkelijk zelf maken uit een
restje stof. Het wordt meestal
gebruikt om kledingstukken
mee om te zomen of af te
werken. Bij het broekpak Mono
gebruik je het om de schouderbandjes te maken.
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• Dubbelzijdige naaitape
(afb. 3): dit plak je aan de
binnenkant van de stof om er
tijdelijk iets aan te bevestigen.
Het zorgt ervoor dat je stof
niet kan schuiven tijdens het
naaiproces. Ik gebruik dit
vooral om ritsen vast te
naaien. Om het plakband extra
vast te maken, strijk je er best
nog eens over. Naaitape
verdwijnt bij het wassen.
• Taille-elastiek of elastische tailleband (afb. 4): is
een brede elastiek die in de
tailleband wordt bevestigd.
Het bestaat in verschillende
breedtes en sterktes.
• Koordjes (afb. 5): de meeste
taillebanden van de modellen
uit het boek worden afgewerkt
met een koordje. Aangezien er
ook een elastiek in de tailleband zit, kun je het koordje
ook weglaten.
• Koordstoppers (afb. 6): Op de
uiteinden van het koord maak
je best een (dubbele) knoop,
zodat het koord bij het wassen
niet uit de tailleband wordt
getrokken. Je kunt het koord
ook mooi afwerken door
koordstoppers op het uiteinde
te bevestigen. Deze kun je
vinden in stoffen- en fourniturenwinkels.

1.

2.

3.

4.

HOE V E E L E N WE L KE
STOF?
Bij elk project staat vermeld
hoeveel stof je nodig hebt.
Voor sommige projecten heb je
rekbare en voor andere nietrekbare stof nodig. Je krijgt ook
telkens suggesties van stoffen
die geschikt zijn voor het model.
Alle stoffen uit het boek werden
gesponsord door Wildvanstof.be.
Je kunt ze via deze website
bestellen.
WE L KE ST E E K?
Hoe duurder de naaimachine,
hoe meer steken erop zitten,
maar uiteindelijk gebruik je bijna
altijd dezelfde 3 steken.
• Een rechte steek voor het
vaststikken van zijnaden,
zomen...
• Een rekbare steek (of een lichte
zigzagsteek) als je met rekbare
stoffen werkt.
• Een zigzagsteek voor het
afwerken van de naden.
L EGE NDE T E KE NINGE N
Bij de werkbeschrijving staan
tekeningen die de uitleg verduidelijken. De + staat voor de
goede kant, de - voor de verkeerde kant van de stof.

6.

5.
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1

VAY
We beginnen met een opwarmertje. De Vay rok is een heel eenvoudig model.
En met eenvoudig bedoel ik ook… eenvoudig. Geen zakken, geen rits,
geen split… Tel tot drie en het rokje is klaar!
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Gebruikte stof: Wildvanstof.be

1 VAY
MOD E L

MOEILIJKHEIDSGRAAD

WAT H E B J E NODIG?
• Stof (sweaterstof of french terry is heel geschikt voor deze rok)
• Taille-elastiek (breedte: 2,5 of 3 cm)
• Koord
• Eyelets (zie p. 10 – deze kun je ook weglaten en knoopsgaten
maken om de koordjes door te steken)
Meisjes
MATEN

92-98

104-110

116-122

128-134

140-146

152-158

164-170

Lengte stof

40

45

45

50

50

55

60

Lengte elastiek

52

54

57

60

62

65

68

Lengte koord

90

90

90

100

100

115

120

(stofbreedte 140 cm)

(inclusief naadwaarde)

Vrouwen
MATEN

XS

S

M

L

XL

XXL

Lengte stof

55

60

60

60

60

60

Lengte elastiek

64

68

72

78

84

90  

Lengte koord

115

115

120

125

135

(stofbreedte 140 cm)

MEISJES
VROUWEN

M A AT 92-170

(inclusief naadwaarde)

XS- XXL

14

140

Knipplan Vay rok

PAT ROONDE L E N
RADERBLAD: meisjes C roze
en vrouwen B roze

KNI PPLAN N E N

Stofbreedte: 140cm gevouwen, dus 70cm

Model Vay meisjes
VAY meisjes

Model Vay vrouw
VAY vrouwen

stofvouw
stofvouw

stofvouw
stofvouw

A

A

zelfkant
zelfkant

zelfkant
zelfkant

A

stofvouw
stofvouw

A.

Voorpand en rugpand:
2 × aan stofvouw

LET
OP!

A

stofvouw
stofvouw

Gebruikte stof: Wildvanstof.be
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Het voor- en rugpand zijn hetzelfde.
Deze rok heeft geen aparte tailleband,
maar wordt uit één stuk gemaakt.

STA P VOOR STA P
Knippen

1. Speld het patroon van het voor- en
rugpand op je stof. Teken overal 1 cm
naadwaarde. Bij de zoom teken je 2 cm
naadwaarde.
2. Knip het voor- en rugpand uit. Vergeet
niet om het merkteken aan de zijnaad
(uitleg zie p. 13) over te nemen op de
stof door middel van een knipje. Het
kruisje duidt de plaats aan waar de gaatjes moeten komen om het koord door te
steken. Duid dat aan met een rijgdraadje
(uitleg zie p. 13).

Voor- en rugpand

Maak twee knoopsgaten op de aangeduide plaats op het voorpand of bevestig hier de eyelets. Zorg dat beide
gaten op dezelfde hoogte zitten (meer
uitleg: zie tips knoopsgaten maken  p. 14).
Ga je voor de supereenvoudige versie
zonder koord? Sla dan deze stap over.
3. Leg het voor- en rugpand met de goede kanten op elkaar. Speld en stik de zijnaden vast. Zigzag of overlock de naden.

4. Vouw de bovenrand 1 cm om naar de
verkeerde kant en strijk. Vouw de rand
nog eens 3,5 cm om naar de verkeerde
kant. Strijk. Speld en stik vast op 3,3 cm.
Laat een gat open van ongeveer 3 cm
om er het elastiek door te steken.
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5. Knip het elastiek af op de juiste
lengte. De afmeting vind je in de tabel op
pagina 20. Maak een veiligheidsspeld
vast aan het uiteinde van het elastiek.
Steek de speld en het elastiek helemaal
door de tailleband. Speld de twee uiteinden van het elastiek 1 cm over elkaar en
stik vast met een zigzagsteek. Let op!
Zorg dat het elastiek niet gedraaid zit in
de tailleband. Stik het gat dicht.

TIP!

Werk je met eyelets, dan krijg je
daar wellicht geen veiligheidsspeld
doorheen. Draai wat plakband rond
het uiteinde van het koord, zodat
het wat steviger wordt. Met wat
peuteren krijg je het koord zo ook
door de tunnel.

Zoom

7. Zigzag of overlock de zoom. Vouw
de zoom 2 cm naar de verkeerde kant.
Speld en stik vast.

6. Bevestig een veiligheidsspeld aan
het uiteinde van het koord. Steek de veiligheidsspeld door het knoopsgat, trek
het koord door de tunnel en uiteindelijk
door het andere knoopsgat. Knip de
koordjes af op de gewenste lengte. Maak
aan de uiteinden van het koord twee
knoopjes of werk af met koordstoppers
(zie p. 10).

8. Strijk en jouw zelfgemaakte rok is
klaar!
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Gebruikte stof: Wildvanstof.be

#

Deel jouw creatie op
de Facebookpagina van
‘I love sweaters en zo –
de naaiboeken’
of op Instagram met
#Iloverokjesenbroeken
#Vayrok

WWW.LANNOO.BE
Registreer u op onze website en we sturen u regelmatig
een nieuwsbrief met informatie over nieuwe boeken en
met interessante, exclusieve aanbiedingen.
Tekst, tekeningen en patronen

Fran Vanseveren
Fotografie

Nathalie Dolmans
Vormgeving

Leen Depooter – quod. voor de vorm.
Digitaliseren en graderen patronen

Mieneke Roose en Ans de Keijzer – Digipattern
Als u opmerkingen of vragen hebt, dan kunt u contact
opnemen met onze redactie: redactielifestyle@lannoo.com
of madamecreatief@lannoo.be.

© Uitgeverij Lannoo nv, Tielt, 2021
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Franvanseveren.be
Met dank aan www.nathaliedolmans.be,
www.digipattern.be en www.quod.be
Speciale dank aan wildvanstof.be

De auteursrechten voor alle modellen
en patronen zijn beschermd en eigendom
van de auteur.
De modellen en patronen in de boeken
mogen dan ook niet gekopieerd worden
of voor commerciële doeleinden gebruikt
worden. Indien u een workshop wilt
organiseren rond de patronen/modellen
uit dit boek, dient u contact op te nemen
met redactielifestyle@lannoo.com of
madamecreatief@lannoo.be.
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.

