WERKBESCHRIJVING - Rokje met bretels			

		

Dit rokje gaat jou kleine jongedame echt te gek vinden....het gouden glittertje op de stof, de wijdte van het rokje om te
zwieren en de bretels maken het weer stoer, want er moet ook in gespeeld worden...! Een van de leuke details van dit
model is de taille, door boven het elastiek ruimte te laten, krijg je een ruche-effect. Niet een heel moeilijk model om te
maken, alleen de bretelsjes hebben wat meer aandacht nodig. Dus dames ...zoek/maak een beetje tijd voor jezelf en
maak je dochter blij met dit te gekke rokje!🤎
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Benodigdheden
ReStyle Hydrofielstof goud, art. 069.9053 kleur 725
ReStyle Uni stof, art. 069.9050 kleur 776
ReStyle geweven elastiek 30mm, art. 015.20141 kleur 000
Overige benodigdheden
Bijpassende kleur naaigaren
Houtje-touwtje sluiting
Naaimachine
Knopspelden
2 Knopen
Strijkijzer
Schaar
Naald
Maat
Het rokje is maat 128: breedte taille 55cm / lengte rok 30-35cm
De maat is gemakkelijk aan te passen door zelf de gewenste taille en lengte van de rok te aan te passen.
Werkbeschrijving (zie volgende pagina’s voor instructiefoto’s)
Stap 1: We beginnen met het op maat knippen van de stof. De stof met glitters is de bovenstof en de katoenstof
gebruiken we als voering. Knip van de bovenstof een lap van 142x47cm. Knip van de voeringstof een lap van 142x33cm.
Stap 2: Lock vervolgens alle randen van de twee lappen stof af. Gebruik hierbij een bijpassende kleur naaigaren. Strijk
daarna de gelockte randen netjes plat. LET OP: gebruik bij het strijken van de bovenstof/de stof met glitters een theedoek
anders gaan de gouden stipjes/glitters los van de stof.
Stap 3: Stik één lange kant van de bovenstof aan één lange kant van de voeringstof. Pak vervolgens een 1 centimeter
naald om de stoffen samen af te locken. Strijk daarna de naad van de voering-kant plat. LET OP: gebruik hierbij wel weer
een theedoek ertussen ter bescherming voor de gouden glitters op de bovenstof.
Stap 4 (foto 1): Leg de grote lap dubbel, met de goede kanten op elkaar (de korte zijdes, dus korte zijde bovenstof op
andere korte zijde bovenstof en korte zijde voeringstof op andere korte zijde voeringstof). Speld de randen die je zojuist
op elkaar hebt gelegd vast en stik deze op 1 centimeter vanaf de kant dicht. LET OP: houd een opening voor het elastiek
aan de binnenkant van de tailleband van ongeveer 3,5 centimeter, zie kruis op de foto. Strijk daarna de naad open die je
zojuist hebt vastgestikt.
Stap 5 (foto 2,3): Vouw de stof nu dubbel met de verkeerde kanten op elkaar en speld de voering op 5,25 centimeter
vanaf de bovenkant vast. Zet op 2 centimeter vanaf de bovenkant een speldenlijn. Stik deze beide lijnen vast met de
naaimachine. Hierdoor creëer je een tunnel voor het elastiek en houd je aan de bovenkant een leuke ruche over.
Stap 6 (foto 4 t/m 7): Steek een veiligheidsspeld aan het begin van het elastiek en rijg hem door de tunnel heen. Trek
hem er doorheen en trek hem daarna aan tot je de gewenste taille-maat hebt. Stik vervolgens het elastiek plat aan elkaar
vast.
Stap 7 (foto 8,9,10): Nu gaan we over op de zoom. Strijk de voering en de bovenstof 1 centimeter om. Vouw dan de stof 4
centimeter om, speld het vast en stik het vervolgens vast met de naaimachine.
Stap 8 (11,12,13): Het rokje is voor nu zo goed als af. Om er een stoere look aan te geven, gaan we er bretels aan maken.
Knip hiervoor 4 stroken van 5x80cm van de bovenstof. Pak nu 2 van de 4 stroken en teken op de verkeerde kant de plaats
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van de leren lussen / het gedeelte waar op gestikt wordt. Speld daarna twee banden met de goede kant op elkaar vast
(dus één band waar op getekend is en één blanco). Teken ook de lijnen van 3 centimeter breed vanaf de leren gedeeltes.
Stap 9 (foto 14,15,16): Stik de twee banen die op elkaar zijn gespeld vast. Ga bij het gedeelte waar de leren lus komt
een extra keer heen en weer, laat de andere korte zijde open zodat je de band nog om kan keren (goede kant zit nu aan
de binnenkant en moet na het vaststikken omgekeerd worden). Knip daarna het overtollige randje stof langs het stiksel
weg Keer vervolgens de stof om. TIP: gebruik een pollepel of flessen-uitlikker. Stroop de stof op de steel van de pollepel/
flessen-uitlikker om het dichte uiteinden te pakken te krijgen, zodat je hem daarna in één keer om kan keren.

Stap 10 (foto 17): Rol de stof netjes uit om vervolgens de banden plat te strijken. LET OP: gebruik hierbij wel weer een
theedoek ertussen ter bescherming voor de gouden glitters op de bovenstof. Vouw vervolgens de opening een stukje naar
binnen en stik het dicht met de naaimachine.
Stap 11 (foto 18,19,20): Speld de leren lus op de stof en stik met een dikker doorstik-garen de lus precies in de gaatjes
vast. LET OP: je kan hierbij beter niet je pedaal gebruiken, maar met de hand het wiel draaien om precies in de gaatjes
terecht te komen. De begin- en einddraden stop je in een hand-naai-naaldje, hecht je af en steek daarna de draad
onzichtbaar weg.
Stap 12 (foto 21,22): Bepaal waar de knopen precies op de tailleband moeten komen. Leg het middenpunt van de
voorkant en het middenpunt van de achterkant op elkaar en meet de afstand vanaf een zijnaad tot het midden, vanaf
beide kanten. Je bepaald nu de hoogte waar de knopen moeten komen: leg de leren lus zo op de band, zodat je kan zien
waar de knopen moeten komen. LET OP: de knopen kunnen niet op het elastiek worden bevestigd, enkel erboven of
eronder.
Zet de knopen met het dikkere doorstik-garen aan de band vast. LET OP: de knopen worden op een ‘stokje’ vastgezet,
want de leren lus moet er goed achter kunnen. Met ‘op een stokje’ wordt bedoeld dat er ruimte tussen je knoop en de
band zit. Je zet de knoop aan de band vast, maar creëer wat ruimte ertussen zodat je er een paar keer omheen kan
draaien met het garen. Het vastzetten van de knopen wordt met de hand gedaan.
Tot slot: De achterkant van de bretels kan je eerst bij het kind afmeten en afspelden op de gewenste plaats. Daarna zet je
ze met de hand vast of je stikt ze vast met de naaimachine door de tailleband heen. Het leuke met deze bretels is dat je
ze gekruist of gewoon recht kunt vastzetten. Dat een een persoonlijke kwestie die je zelf kan beslissen. Alles is goed, niets
is fout want je maakt dit zelf en naar eigen wens!
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Veel plezier met het maken van dit leuke rokje…hemdje eronder…sandaaltjes….Laat de zomer maar komen!!
Liefs van Renata
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