
 

  

 A-lijn rok: handleiding 

Benodigdheden: 

• Naaimachine 

• Niet al te stretchy 

stof (l x  b: 1m x 

1.5 m)* 

• Bijpassend 

naaigaren 

• Rijggaren of 

naaigaren in 

contrasterende 

kleur 

• Rits passend bij 

stof (25 cm) 

• Schaar 

• Spelden 

• Patroonpapier 

• Potlood 

Moeilijkheidsgraad: 

gemiddeld 

Duur: 3 uur voor 

beginners 

* Voldoende voor een rok met 

een lengte van 65 centimeter.  

Neem bij een langere rok als 

lengte van de stof: twee keer 

de lengte + 20 cm. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patroon tekenen 

Meet de omtrek van je middel (niet te 

strak): M. 

Meet de omtrek van je heupen op het 

breedste punt: H. 

Meet de verticale afstand tussen deze 

punten: A. 

Eerst teken we het patroon van een 

kwart van de rok. 

Neem een stuk patroonpapier en 

teken eerst een verticale rechte lijn:  

de lengte is je gewenste roklengte. 

Trek vervolgens aan de bovenkant 

haaks hierop een lijn met lengte M/4.  

M / 4 

Rok- 

lengte 

 Vervolgens trekken we een hulplijn onder 

de bovenste lijn. De afstand tussen deze 

lijnen is afstand A en de lengte is H / 4. 

Ook trekken we een hulplijn vanaf de 

onderkant van de rok (lengte is 

irrelevant). Verbind deze lijnen 

vervolgens met elkaar. 

A 

H / 4 
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Stof knippen 

Vouw de stof met brede 

kanten naar elkaar toe (zie 

stippellijn).  

 De witoranje 

lijn is nu een 

vouwlijn. Knip 

deze lap 

doormidden 

(zie stippel-

lijn).  

 

Sla vervolgens het patroon door (zie http://gerda-s-

eigenplekje.nl-

website.nl/homepage/show/pagina.php?paginaid=225539 

voor een toelichting) en verwijder daarna het patroon 

nadat alle rijgdraden doorgeknipt zijn.  

 Speld het patroon tegen 

de vouwlijn van een lap 

aan en knip hem uit met 

een toeslag van 5 cm.  

 (Dus knippen 

met een 

afstand van 

5 cm vanaf 

het patroon) 
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Doe dit ook voor de andere lap. 

Als het goed is heb je nu twee 

halve rokken. Leg de goede 

kanten van de stof nu op elkaar en 

speld ze vast over de 

doorgeslagen patroonlijnen. 

Keer de rok binnenste-

buiten en kijk of hij past. 

Omdat de naadtoeslag 

nogal ruim genomen is, 

kan je nu kijken of de 

vorm aangepast moet 

worden. In plaats van 

spelden kan je de rok ook 

met naald en draad 

tijdelijk aan elkaar rijgen. 

Bepaal vervolgens aan welke zijde je 

de rits wilt. Geef met een speld aan 

waar de rits moet beginnen. (De 

stippellijn is de rijglijn.) 

 Draai de rok weer buitenste-

binnen. Knip de zomen 

(behalve de tailleband) bij tot 

ongeveer 1,5 centimeter buiten 

de rijglijn. Ga met een 

zigzagsteek over de randen van 

de stof om rafelen tegen te 

gaan.  

 

Voorbereiding naaien 
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In elkaar zetten 

Stel de naaimachine in op een kleine, rechte steek. Probeer even op 

een proeflapje of de draadspanning goed is. Naai vervolgens de 

zijkant van de rok zonder rits in een rechte lijn aan elkaar. Hecht 

netjes af.  

Naai vervolgens de andere 

kant vast. Naai eerst tot de 

plek waar de rits moet 

komen. Hecht hier af door 

een paar keer heen en 

weer te gaan.  

Als de stof niet erg stretchy is, kan je nu volstaan met de zoom bij 

de tailleband om te slaan en vast te naaien. Zoom ook al vast de 

onderkant van de rok om.  Nu ga je de rits inzetten. 

 Stel vervolgens de 

naaimachine op een lossere 

steek in (later torn je deze 

naad los) en naai verder naar 

de taille van  de rok. 

Afhechten hoeft hier niet. 

De rok is nog steeds binnenstebuiten gekeerd. Leg de naad plat 

neer en speld de rits (lichtroze) op de naad (oranje) (deze naad 

heb je met een lossere steek dichtgenaaid). Naai hem daarna met 

een fijne steek goed vast en torn vervolgens de losse naad weer 

los. 

En dat was hem al! Ben benieuwd 

naar foto’s ;). 


