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Stofkeuze

Maak deze kokerrok in tricot. 
Speciaal voor de feestdagen kozen 
wij voor een fijn zwart breiwerkje 

met glitter en bloemmotief in 
reliëf (p. 16). Of kies voor 
onze populaire stof met 
gouden luipaardmotief!

Een kokerrok met hoge taille is een van de stuks uit de jaren 
vijftig dat nu helemaal terug in de mode is. Draag hem koket met 
high heels onder of comfy met sneakers. Omdat we hem in tricot 
maken is hij op 1, 2, 3 klaar.
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MODEL

Maat 30 tot 48

BENODIGDHEDEN

• Naaigaren
• Stof: zie tabel

Maat 30-48

Stofbreedte 150 cm 85 cm

PATROONDELEN

Deze delen vind je terug op de raderbladen die gebundeld zijn 
in het midden van dit magazine. Knip ze volgens de aangeduide 
frequentie uit de stof.

A voorpand: 1x aan stofvouw
B rugpand: 1x aan stofvouw
C  tailleband: 2x 

Let op!
Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knip-
pen. Leg 

Markeerlijn

Overlock naad

Rits

Stiklijn: steeklengte 2,5

Stiklijn groot: steeklengte 4

Basislijn mooie stof

Vouwlijn

Basislijn voeringstof

Voorkant mooie stof

Achterkant mooie stof

Extra stof voor de vouw

Voorkant voeringstof

Achterkant voeringstof

Vlieseline

Stofvouw

Stofrichting

Knoopsgat

 tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel 
bekomt.

NAADWAARDE

Teken deze naadwaarden rond de patroondelen alvorens ze uit te 
knippen.

A  MV: 0 cm (aan stofvouw) - rondom: 1 cm - zoom: 3 cm
B MR: 0 cm (aan stofvouw) - rondom: 1 cm - zoom: 3 cm
C  rondom: 1 cm
  
Let op!
Vergeet niet om alle merktekens die aangeduid zijn op het patroon 
over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad 
(meer info p. 159).

PATROONDELEN OP DE STOF

• STOF •

Lengte 85 cm (maat 30 tot 48)

Belangrijk!

Stik tricotstof met rekbare 
(overlock)steek

De naden van een rekbare stof moet je met 
een rekbare steek stikken anders stretchen ze 

niet mee en loop je het risico dat de naden gaan 
scheuren. Maak daarom gebruik van je overlock-

machine, maar steek een extra naald erbij en 
stik met vier draden in plaats van drie. Deze 

rekbare steek stikt en overlockt de na-
den tegelijkertijd. Beschik je niet over 

een overlockmachine, kies dan de 
stretchsteek op je naaimachine 

en zigzag de rafelranden.
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Stofvouw

ZelfkantStofvouw

75 cm breed
Zelfkant

Zelfkant
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3 Zoom

Werk de zoom af met een zigzagsteek of overlock. Strijk de zoom-
waarde om en stik vast.

4 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar!

WERKBESCHRIJVING

1 Zijnaden

Leg het voorpand (A) en het rugpand (B) met de goede kanten op 
elkaar. Speld en stik de zijnaden. Werk de naden af met een zigzag-
steek of overlock en strijk ze daarna in de richting van A.

2 Tailleband

Leg beide delen voor de tailleband (C) met de goede kanten op 
elkaar. Stik de korte zijden dicht en strijk de naden daarna open. 
Vouw C vervolgens dubbel in de hoogte met de goede kant van de 
stof naar buiten.

Schuif C over de taillelijn van de rok. De onafgewerkte randen speld 
je op elkaar, dus de vouw van C is naar onder gericht. Rek C een 
beetje uit en zorg ervoor dat de merktekens overeenkomen. Stik 
vast. Werk de naad af met een zigzagsteek of overlock.
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