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BALLONROK – 30103
KINDEREN 4 – 10 JAAR

Schattig kleine rok met balloneffect en breed tailleband ...

CREËER UW EIGEN LOOK
Bevat patronen en instructies voor de EASY versie en extra 
patronen voor variaties op de EASY versie.

AANBEVOLEN STOF
Dunne of medium geweven stoffen.

MATERIALEN DIE NODIG ZIJN: EASY–model
Stof – 140 cm breed x 35 / 40 / 45 / 50 cm lang
Boordstof – 90 cm breed x 35 / 40 /45 / 50 cm voor de taille-
band en voering
Elastiek – 5 mm breed x 155 / 160 / 165 / 170 cm
Alternatieve stofbreedte
Stof –110 cm breed x 70 / 80 / 90 / 100 cm
Het is aan te raden om de stof altijd voor te wassen!

PATROONDELEN
Stof  Boord
1. ROK & X 1 2. TAILLEBOORD & X 1 
  3. VOERING & X 1
NAADWAARDE
Voeg – 1cm toe aan al de patroondelen

PATROON OVERNEMEN
Open het patroonblad en kies de juiste maat.
Teken de patroondelen over op patroonpapier.
Voeg naadwaarde toe aan de patroondelen en knip ze dan uit. 
Het patroon is klaar om op de stof te leggen.

PATROON UITKNIPPEN
Vouw de stof dubbel zodat de zelfkanten gelijk liggen. Plaats 
de patronen op de stof, let op de draadrichting, de draad-
richting op het patroon moet evenwijdig liggen met de 
zelfkant van de stof. Speld de patroondelen vast om er zeker 
van te zijn dat ze niet verschuiven tijdens het knippen.
NB! wees extra voorzichtig met stoffen met een vleug, zoals 
corduroy of velours. Dit wil zeggen dat de kleine haartjes 
allemaal in één richting, in de lengte van de stof liggen. De 
richting van de vleug is bepalend voor de kleur van de stof. 
De stof moet van onder naar boven glad aanvoelen. In het 
kledingstuk is dan de diepste kleur zichtbaar. De patroonde-
len moeten allemaal in dezelfde richting (vleug naar boven) 
op de stof worden gelegd om kleurverschil te voorkomen. 
Hou ook rekening met de richting van de prints of ruit op de 
stof als je het patroon op de stof plaatst.

TIPVOORKOM UITLEUREN VAN DE BOORD
Doe elastiek in de boord om te voorkomen dat de boord uit-
leurt door het dragen. Knip een stuk elastiek op maat van het 
kind. Stik de uiteinden op elkaar zodat de elastiek een ring 
vormt. Plaats het elastiek in de vouw van de boord vóór 
je de boord stikt. Zet een klein steekje op de midden achter-
naad zodat het elastiek niet kan verschuiven.

HET IN ELKAAR NAAIEN VAN DE BALLONROK
Als je de boordstof naait, gebruik dan een stretchsteek.
Als je met elastische stof werkt, vergeet dan niet om te 
naaien met een elastische steek.
 
1. Naai de middenachternaad, goede kanten op elkaar. 

Naai de middenachternaad op de voering, goede kanten 
op elkaar. 
Strijk de naadwaarde open. 
Knip een stuk elastiek (5 mm breed) 77/80/83/86 cm lang.  
Stik de uiteinden op elkaar zodat de elastiek een ring 
vormt. Speld en naai het elastiek even verdeeld op  
de verkeerde kant van de rokzoom. 
Rek de elastiek terwijl je naait (zie foto) 

2. Speld en naai de rok op de voering, naai met een  
stretchsteek, goede kanten op elkaar. 
Keer de rok naar de goede kant.  
Speld de rok op de voering van de taille,  
verkeerde kanten op elkaar. 
Stik ze samen en gebruik een zigzagsteek indien u wenst. 

3. Naai de middenachternaad van de boord, goede  
kanten op elkaar. Strijk de naadwaarde open. 
Vouw de tailleboord op de vouwlijn, verkeerde kanten  
op elkaar. Speld de boord, goed verdeeld, op de taille  
van de rok, goede kanten op elkaar. 
Stik de boord vast met een stretchsteek en rek de  
boord uit terwijl je stikt. 
Overlock of zigzag de naadwaarde als u dat nog  
niet gedaan had. 

NB! Je krijgt het balloneffect zorgt door elastiek op de  
zoom te stikken en de kortere voering.

IDEE NIEUW ONTWERP GEMAKKELIJKE ROK
Naai de rok zonder voering en bekom een supergemak- 
kelijke en snelle rok. Zet er een zak op of werk af met  
een leuke biais.

Meer inspiratie, tips en ideeën vind je op minikrea.dk

MAAK HET ZELF – EENVOUDIG, LEUK, SUPER SCHATTIG EN STOERE KINDERKLEDING – STAP VOOR STAP
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