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patronen
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Voor je begint

Maten

Voor je begint, is het natuurlijk belangrijk dat je weet in welke maat je jouw stuk 
gaat maken. 
Confectiematen verschillen vaak, dus ga niet zo maar uit van de maat die je 
koopt in de winkel. Meet eerst jouw eigen maten en noteer ze hieronder.

Borstomtrek (Meet onder de armen door,  

rond het breedste deel van de borst): 
��������������������������������������������������cm

Tailleomtrek (Meet het smalste deel  

van je bovenlichaam): 
��������������������������������������������������cm

Heupomtrek (Meet rond het breedste deel  

van je onderlichaam, op je billen): 
  �������������������������������������������������cm

Armlengte (Meet vanaf de schouder  

tot aan de pols): 
  �������������������������������������������������cm

Ruglengte (Meet vanaf het midden van  

je nek tot aan je taille): 
��������������������������������������������������cm
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Maattabel in cm

leeftijd 2 jaar 4 jaar 6 jaar 8 jaar 10 jaar 12 jaar

grootte 98 106 118 130 140 152

schouder 26 28 30 32 34 36

ruglengte 24 26 29 32 35 37

heupomtrek 62 64 68 72 76 80

tailleomtrek 54 56 58 60 62 64

borstomtrek 56 58 60 62 64 68

Benodigdheden

leeftijd 2 jaar 4 jaar 6 jaar 8 jaar 10 jaar 12 jaar

stof 140 cm 50 55 60 70 75 80 cm

stof 110 cm 75 80 90 100 115 120 cm

stof 160 cm 35 40 45 50 55 60 cm

knopen 18 mm 2 2 2 2 2 2

elastiek 1,5 cm 2 x 18 2 x 19 2 x 20 2 x 21 2 x 22 2 x 23 cm

plakvlieseline 
(H 180)

20 20 20 20 20 20

De stof

De hoeveelheid stof die je nodig hebt voor je kledingstuk, staat hierboven. De 
aanbevolen stoffen voor dit rokje zijn katoen, fijne cord, canvas, jeans, of fijne 
wol. Indien je niet zeker bent, kun je steeds je patroon meenemen naar een 
stoffenwinkel, daar weten ze zeker raad.
Als je kiest voor een stof met een print of motief, voorzie je best wat extra stof. De 
print zal mooier uitkomen als de tekening doorloopt over de naden. Let er ook op 
dat je de patroondelen in dezelfde richting knipt. Anders zou het wel eens kunnen 
dat je tekening ondersteboven staat.
Houd er ook rekening mee dat sommige stoffen krimpen. Het is dus aangeraden 
om, vooraleer je aan de slag gaat met de stof, deze eerst eens te wassen. 
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Strijk na het stikken de naden altijd mooi open. Zo krijg je een mooier 
eindresultaat en vermijd je verdikkingen.

Het patroon

Vooraan vind je het patroon voor je kledingstuk. Vouw het open en zoek de juiste 
maat. Markeer eventueel de lijnen van de gewenste maat met een stift, zodat je 
je niet kunt vergissen bij het overtekenen of knippen.

Patroon overnemen op patroonpapier

Neem (doorzichtig) patroonpapier en leg het over het radarblad. Teken elk 
patroondeel over, inclusief merktekens en tekst. Noteer ook eventueel de maat 
zodat je het patroon later nog eens kunt gebruiken.

T I P  Een andere en snellere manier is werken met carbonpapier en een 
radarwieltje. Leg het carbonpapier onder de stof en je patroon erop. Ga met 
het radarwieltje over alle patroondelen, coupenaden, splitten en andere 
aanduidingen. De lijnen waarover je moet stikken staan nu op de stof.
Je hoeft geen rekening te houden met naadwaarde want die is reeds 
inbegrepen.

Knip nu alle patroondelen die op het patroonblad staan uit. Wanneer het grote 
patroondelen zijn, kun je ze in twee stukken overnemen en later aan elkaar 
kleven. Verleng of verkort het patroon indien nodig.

Patroon overnemen op stof

Strijk de stof eerst zodat er geen kreuken of vouwen in zitten. Bij sommige 
werkbeschrijvingen staat er een ‘knipplan’. Zo weet je meteen hoe je de 
patroondelen het meest economisch op de stof kunt leggen, rekening houdend 
met de draadrichting. De juiste draadrichting bepaalt namelijk of je werkstuk 
al dan niet soepel zal vallen. De ‘recht-van-draadrichting’ (RVD) komt overeen 
met de lengtedraden van de stof. Die moeten parallel lopen met de zelfkant van 
de stof. Voor het mooiste resultaat knip je alle patroondelen in dezelfde richting. 
Zo kunnen ze niet krimpen bij een eerste wasbeurt, waardoor je kledingstuk kan 
scheeftrekken. 

Leg het patroondeel op de stof en speld het eerst bovenaan vast. Meet vanaf de 
pijl of lijn die de RVD-richting aangeeft tot aan de zelfkant van de stof. Daarna 
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Aan de slag

Rokje Aubergine

moeilijkheidsgraad    
2 tot 12 jaar
Stof: katoen, fijne cord, canvas, jeans, fijne wol.

Patroondelen

Het patroon bevat 6 patroondelen:
1. Tailleband voor: 2 x aan stofvouw
2. Tailleband rug: 2 x symmetrisch
3. Rokdeel voor: 1 x aan stofvouw
4. Rokdeel rug: 1 x aan stofvouw
5. Zakdeel buiten: 4 x symmetrisch
6. Zakdeel binnen: 4 x symmetrisch

Knippen

Er is al een naadwaarde voorzien van 0,75 cm. Wil je een grotere naadwaarde, 
voeg dan nog 0,75 cm toe, dan heb je een naadwaarde van 1,5 cm.
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Naaien

1. Leg de twee zakdelen buiten met de goede 
kanten op elkaar, stik de middennaad en strijk 
die open. Doe hetzelfde met de zakdelen binnen, 
maar laat hier een opening van ongeveer 3 cm in 
het midden. 
Leg de buitenkant van de zak op de binnenkant, 
met de goede kanten tegen elkaar. Stik rondom 
rond, geef knipjes en knip de overtollige naad 
weg. Draai het geheel om via de opening aan de 
binnenste middennaad. Duw de hoekjes goed uit 
en strijk mooi plat. Naai de kleine opening met 
de hand dicht. 
Doe hetzelfde voor de andere zak. 
Leg de zakken op het rokdeel voor. Stik ze vast 
met een sierstiksel op 2 mm van de boord.

legende

binnenkant stof

buitenkant stof

buitenkant voering

binnenkant voering

2. Zigzag de onderkant van een tailleband voor en 
een tailleband rug. Leg de taillebanden rug met 
de goede kanten op elkaar. Stik de bovenkant 
en de twee zijkanten. Leg dan de taillebanden 
voor met de goede kanten op elkaar en stik ook 
hier de bovenkant en de zijkanten. Strijk de twee 
taillebanden mooi plat en geef bovenaan nog een 
sierstiksel op 2 mm van de bovenste boord. Leg 
ze even aan de kant.

1

1

1

1

1

1

1

1




