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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl

Dit patroon is ontworpen door Debbie Vermeulen in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de ontwerper en 
bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl zijn niet 
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Debbie: Nu het al zo lang mooi weer is het echt weer tijd om voor vrolijke rokjes te maken, met mooie prints, glitter 
elastiek en tule. Van dit soort rokjes kan je kind er nooit genoeg hebben. Ze staan zo leuk en zijn makkelijk te maken en 
te combineren.

Benodigdheden:
– glitter elastiek 60 cm
– sterrenstof katoen 30 cm, 150 breed
– tule wit 30 cm, 3 m breed
– garen

Werkbeschrijving:
– Meet de taille. Bij mijn dochter was dit 56 cm. Doe hier nog 2 cm bij 
en knip het elastiek op maat.

– Zigzag de uiteindes. Leg het elastiek met de goede kanten op elkaar 
en naai de uiteindes vast met een zigzagsteek. Vouw de naad open en stik beide kanten nog een keer vast.

– De stof is een lange rechte lap van 30 cm bij 150 cm. Wil je meer lengte voeg dan enkele centimeters toe aan de 30 cm. 
Werk de randen van de stof af met een zigzag steek.

– Stik over de hele lengte van 150 cm een grof stiksel met zo min mogelijk spanning op de draad. Dit stiksel komt op 
ongeveer 0,5 cm van de bovenkant. Daaronder stik je nog een stiksel op ongeveer 1,5 cm van de bovenkant. Trek nu aan 
de bovenste draden en rimpel de stof tot je de zelfde lengte als het elastiek over houdt.(58 cm) (foto 1)

– Stik de zijnaad dicht.

– Doe hetzelfde met het tule. Voor het tule heb je een lengte van 3 m die helemaal gerimpeld mag worden. Wil je dat er 
meer tule onder de rok uit komt voeg dan enkele centimeters toe aan de lengte.

– Verdeel het elastiek, tule en de stof in 4 gelijke delen. Spelt deze 4 punten op elkaar. Nu kun je alles mooi gelijkmatig 
verdelen. Spelt het elastiek iets boven het tweede stiksel vast.
Stik nu alles met een zigzagsteek op elkaar. (foto 2)

– Verwijder de losse stiksel van het rimpelen.

– Zoom de naad van de stof nog even om en je rokje is klaar.


