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Deze comfortabele doorknooprok Alix heeft het allemaal: 
subtiel  vallende plooien, een tail leband met stoere 

riemlussen (al dan niet met een riem te combineren), handige 
steekzakken in de zijnaad en een breed afgestikte zoom. Wij 
kozen voor midilengte. Maar Alix laat zich fei l loos korter of 

langer maken. 
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afmetingen patroon (in cm)

maat 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

zijlengte* 83,5 84 84,25 84,5 84,75 85 85,5 85,75 87 87,25 87,5 88 88,25 88,5

tailleomtrek 67,5 69,5 71,5 75,5 79,5 83,5 85,5 89,5 96 102,5 109 115,5 122 128,5

heupomtrek 166,5 168,5 170,5 174,5 178,5 182,5 184,5 188,5 195 201,5 208 214,5 221 227,5

* Inclusief de tailleband.

LET OP 
Pas het stofverbruik aan volgens deze aanpassingen. 

Vergelijk de opgegeven lengtes met de opgemeten of 
gewenste lengtes. Verleng of verkort de rok door de  
patroondelen door te knippen ter hoogte van de aan
geduide dubbele lijnen en de patroondelen xaantal cm 
uit elkaar te schuiven of over elkaar te leggen als nodig. 
Zorg dat de MV, MRlijn en zijnaden telkens mooi recht
door lopen.

matentabel (in cm)

De afmetingen in deze tabel zijn de 
afmetingen van het patroon in functie van 
de gebruikte stof en dienen als referentie. 
Voor het draagcomfort en om een bepaalde 
snit (= aansluitend in de taille, los rond 
de heupen) te bekomen zit er in de 
breedtematen extra ruimte (bovenop de 
zuivere lichaamsmaten). 

   hier verkort of verleng je het patroon

Je kiest de maat eerst op basis van de tailleomtrek. Je kiest de maat waarbij je tailleomtrek het 
dichtste aanleunt. Is je heupomtrek groter dan die uit de matentabel, kijk dan in de onderstaande 
tabel met afmetingen bij heupomtrek om te verifiëren of er nog voldoende ruimte is of dat je deze 
maat moet aanpassen. Dit kan je makkelijk doen door bij het overtekenen van het patroon over te 
gaan van de lijn van de ene maat naar de lijn van een andere maat.

maat 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

lichaamslengte 160 164 166 167 168 169 170 171 172 172 172 172 172 172

TO (tailleomtrek) 66 68 70 74 78 82 84 88 94,5 101 107,5 114 120,5 127

HO (heupomtrek) 86 90 94 97 100 103 106 109 115 120 125 130 135 140
HO

TO

http://www.fibremood.com/nl
http://www.fibremood.com/nl/patronen-verkorten-en-verlengen
http://www.fibremood.com/nl/patronen-verkorten-en-verlengen
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benodigdheden 

• Naaigaren

• Strijkbare tussenvoering: max. 50 cm

• Knopen (Ø 1,8 cm): 8

• Stof: zie tabel

stofadvies Tal van stoffen passen prima bij Alix: popeline, twill, chambray, ribfluweel (corduroy), tencel, 
crêpe (viscose, polyester …), satijn … en we kunnen nog wel even doorgaan. We zijn benieuwd 
naar jouw keuze.

stof 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

stofbreedte 110 cm cm 230 230 230 230 230 230 235 255 275 275 275 275 280 280

stofbreedte 140 cm cm 190 190 190 190 190 195 195 195 195 200 235 235 235 235

 Het bijhorende stofplan vind je op pagina 6 van deze werkbeschrijving.
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1. voorpand: 2x 

2. rugpand: 1x aan stofvouw

3. knopenpat: 2x

4. tailleband: 1x aan stofvouw

5. zak: 4x

6. riemlussen: 1x

LET OP

De delen die 
gemarkeerd zijn 

in lichtgeel worden 
langs de averechtse 
kant bekleefd met 

een strijkbare 
tussenvoering. 

soort materiaal  

stof  

strijkbare tussenvoering 

patroondelen & naadwaarden (in cm)

Om het kledingstuk volgens de beschreven manier te naaien, teken je de aangegeven 
naadwaarden rond de papieren patroondelen alvorens ze uit te knippen. Als je een 
pdfpatroon gebruikt, kan je het patroon printen zowel met als zonder naadwaarden. 
Bekijk de video voor meer info. 

http://www.fibremood.com/nl/blog/pdf-patronen-afdrukken
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stofplan voor een effen stof 
stofbreedte 110 cm

32 - 46 48 - 58

STOFVOUW

ZELFKANT

LET OP 
Patroondeel 6 heb je slechts 1x nodig.
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LET OP 
Patroondeel 6 heb je 
slechts 1x nodig.
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stofplan voor een effen stof 
stofbreedte 140 cm

STOFVOUW

ZELFKANT

32 - 50 52 - 58

patroondelen merken

knip kort door patroonpapier en  
stof op volgende omtrekspunten

enkel knipje  

dubbel knipje  

V-knipje  

markeer volgende binnenpunten 
met een rijgdraadje

binnenpunt

(druk)knoop

knoopsgat 

STOFVOUW

ZELFKANT
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werkbeschrijving

De afwerkingsmethode om het kledingstuk te naaien is 
afgestemd op de gebruikte stofsoort. De delen worden telkens 
aan elkaar gestikt met de goede kanten van de stof op elkaar, 

tenzij  anders vermeld.

VP voorpand

RP rugpand

RVP rechter voorpand  

LVP linker voorpand    

MV middenvoor

MR middenrug

goede kant

averechtse kant

stri jkbare tussenvoering

1
Vorm de plooien van het VP (1) door de knipjes telkens op 
elkaar te leggen in de aangeduide richting. Speld vast. 

1

1
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Stik de plooien horizontaal vast op persvoetbreedte van 
de rafelrand.

Werk de zijnaden van het VP en de aangeduide zijde van 
de zak (5) af met een overlocksteek.

Speld 2 zakdelen op de zijnaden van het VP met de rijg
draadjes precies op elkaar. Stik de zakdelen vast tussen 
de rijgdraadjes. 

Vouw de zakdelen opzij en stik de zak vast op de onderlig
gende naadwaarde tussen de rijgdraadjes en vlak naast 
de rand. 
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2
Vorm de plooien van het RP (2) door de knipjes telkens 
op elkaar te leggen in de aangeduide richting. Speld vast. 

Stik de plooien horizontaal vast op persvoetbreedte van 
de rafelrand. 

Werk de zijnaden van het RP af met een overlocksteek.

Neem de 2 overgebleven zakdelen en speld ze op de zij
naden van het RP met de rijgdraadjes precies op elkaar.  
Stik de zakken vast tussen de rijgdraadjes.
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2
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3
Speld en stik de zijnaden van de rok boven en onder de 
zakopening. Leg hierbij de naadwaarden van de zak opzij. 
Strijk de naadwaarde open. 

Speld en stik ook het stukje zijnaad van de zak boven de 
zakopening. 

Strijk de naadwaarde open. 

Speld en stik de omtrek van de zakdelen aan elkaar.
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Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek. 

Vouw de zakdelen naar het VP. Leg de bovenkant van de 
zak gelijk met die van het VP en speld vast.

4
Werk de zoom af met een overlocksteek. 

Strijk de zoomwaarde om en stik vast. 

5
Strijk de zijde zonder knipjes van de knopenpat (3) 1 cm 
om naar de averechtse kant.
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Strijk de knopenpat dubbel op de plaats van de Vknipjes 
met de goede kant van de stof naar buiten, zodat je een 
vouwlijn krijgt. 

Speld en stik de niet omgestreken rafelrand aan de  
averechtse kant van het VP met de knipjes gelijk.

Vouw de knopenpat helemaal opzij op de plaats van het 
stiksel.

Vouw het nadien dubbel op de plaats van de gestreken 
vouwlijn en de Vknipjes zodat de goede kanten van de 
knopenpat tegen elkaar liggen. 
Stik de korte zijde aan de onderkant.
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Vouw het hoekje om zodat de naadwaarde niet zichtbaar 
is langs de goede kant.

Keer de knopenpat binnenstebuiten. Vouw de omgestreken 
rand naar de goede kant van de rok. De vouwlijn van de 
omgestreken rand ligt 1 cm voorbij de aanzetnaad. Stik 
vast op persvoetbreedte van de rand.

Geef een sierstiksel op persvoetbreedte van de aangedui
de rand.

6
Vouw de riemlussen (6) dubbel met de goede kant van de 
stof naar binnen. Stik de aangeduide zijde. 

1

1

3

1 cm

3

3
1

1

1

3

3 1 23

6 66



15/17#Alix

Keer binnenstebuiten. Geef een sierstiksel op persvoet
breedte van de afgewerkte randen. 

Knip in 4 gelijke delen.

Speld 1 korte zijde van de riemlussen op de aangeduide 
plaats aan de taillelijn. Stik vast op persvoetbreedte van 
de rand.

7
Werk de aangeduide lange zijde van de tailleband af met 
een overlocksteek. 

Strijk de tailleband dubbel in de hoogte zodat er een vouw
lijn ontstaat. Vouw nadien terug open.
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Speld en stik de tailleband met de niet overlockte zijde 
aan de taille van de rok met de corresponderende knipjes 
op elkaar. 

Vouw de tailleband naar boven. Vouw het bovenste gedeelte  
naar beneden op de plaats van de gestreken vouwlijn en 
zodat de goede kanten van de tailleband tegen elkaar  
liggen. 

Stik de korte zijden.

Keer binnenstebuiten. Strijk de tailleband netjes plat en 
speld de taillebanden aan elkaar vast langs de goede kant. 
Stik vast precies in de aanzetnaad. 

Geef een sierstiksel rondom op persvoetbreedte van de 
rand.

Plooi de bovenkant van de riemlussen 1 cm om naar de 
averechtse kant. 

Stik vast aan de bovenkant van de tailleband vlak naast 
de rand. 

1 cm 1 cm
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Stik de riemlussen onderaan net naast de rand vast op  
0,5 cm van de afgewerkte tailleband.

Geef boven en onderaan een extra sierstiksel op pers
voetbreedte van het eerste.

8
Naai de knopen op het LVP en de tailleband LVP op de 
aangeduide plaats. De plaats van de bovenste en onderste 
knoop staan aangeduid op het patroon. Verdeel de afstand 
tussen beide gelijkmatig om de plaats van de andere te 
bepalen. 

Maak knoopsgaten op het RVP overeenkomstig de plaats 
van de knopen. 

 

0,5 cm


