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Rechte rok met split in linkerzijnaad, blinde ritssluiting en 
beleg. Pina II  is gemaakt uit een licht rekbare tricot met 

pailletten. Een onweerstaanbaar it-item.

32 - 54

Pina II (met beleg en rits)
by
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• Naaigaren

• Blinde rits: 22 cm

• Strijkbare tussenvoering:
25 cm

• Lichte katoen:
max. 15 cm

• Stof: zie tabel

LET OP: het patroon is bedoeld voor rekbare stoffen. Vergelijk de opgegeven 
maat 1/2 heupomtrek uit deze tabel met de helft van de opgemeten of gewenste 
heupomtrek om je maat te bepalen. 

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 aangeduide 
dubbele lijnen en de patroondelen x-aantal cm uit elkaar te schuiven of over elkaar 
te leggen als nodig. Zorg dat de MV-, MR-lijn en zijnaden telkens mooi rechtdoor 
lopen. 

benodigdheden

Tailleomtrek (TO): meet horizontaal op het smalste punt van het lichaam. 
Heupomtrek (HO): meet horizontaal op het breedste punt van het onderlichaam. 

matentabel

afmetingen

maat (EU) 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

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

HO (cm) 86 90 94 97 100 103 106 109 115 120 125 130

HO

TO

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

lengte (cm) 68,25 68,5 68,75 69 69,5 69,75 72 72,25 75,5 76 76,25 76,5

1/2 tailleomtrek (cm) 34,25 35,25 36,25 38,25 40,25 42,25 43,25 45,25 48,5 51,75 55 58,25

1/2 heupomtrek 
(gemiddeld, cm)

42,75 44,75 46,75 48,25 49,75 51,25 52,75 54,25 57,25 59,75 62,25 64,75

1/2 zoombreedte
(gemiddeld, cm)

44,5 46,5 48,5 50 51,5 53 54,5 56 59 61,5 64 66,5

L
ET

  OP

Pas het  
stofverbruik  
aan volgens  
de aanpassingen 
die je doet aan 
het patroon!

* 140 cm breed

maat 32-46 48-52 54

stof* (cm) 80 85 154

Maak deze versie van de Pina rok in een licht rekbare tricot, zoals een punta 
di roma of een jacquardtricot. Wij gebruikten een licht rekbare tricot met 
pailletten.

stofadvies

* paillettenstof (licht rekbaar), 124 cm breed

maat 32-46 48 50-54

stof* (cm) 80 155 170

https://www.fibremood.com/nl/patronen-verkorten-en-verlengen
https://www.fibremood.com/nl/patronen-verkorten-en-verlengen
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patroondelen & naadwaarden (in cm)

voorpand: 1x 
rugpand: 1x 
beleg VP: 1x aan stofvouw 
beleg RP: 1x aan stofvouw

1

2
B
C

Duid belangrijke punten op de omtrek van het patroon aan: 

• Knip kort door patroonpapier en stof op de plaatsen waar een enkel 
verticaal streepje (I) of een V-symbooltje staat. 

• Knip van de zijde van deel B en C die aan de stofvouw ligt boven- en 
onderaan een klein hoekje weg (V’tje) om het midden van het deel 
aan te duiden.

Markeer het eindpunt van de split ( ) door het middelpunt aan te 
duiden met naald en draad.

Teken 1 cm rond de papieren patroondelen tenzij het anders is aan-
gegeven op de tekening.  

De zijde van de delen B en C die aan de stofvouw (  ) ligt, krijgt 
geen naadwaarde.

1
2

B C

stofplan

1. voor standaardstof met stofbreedte 140 cm

2

1

ZELFKANT

ZELFKANT

32-52

STOFVOUW

ZELFKANT

C

B

STOFVOUW

ZELFKANT

54

1

2

ZELFKANT

ZELFKANT

STOFVOUW

ZELFKANT

C

B

STOFVOUW

ZELFKANT

L
ET

   OP

De delen die gemarkeerd 
zijn in lichtgeel worden 
langs de averechtse kant 
bekleefd met een strijk-
bare tussenvoering. 

Vouw de stof telkens helemaal open om de delen 1 en 2 te knippen. Vouw de katoen nadien met dubbele stof-
vouw om de delen B en C aan de stofvouw te kunnen knippen.

katoen katoen
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50-54
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2. voor stof met stofbreedte 124 cm (= licht rekbare paillettenstof)
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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.

Legende met gebruikte
symbolen

    
  goede kant

   
  averechtse kant

  
   strijkbare tussenvoering

    VP      voorpand
     

    RP     rugpand

1 

Werk de zijnaden en de zoom van VP (1) en RP (2) af met 
een overlocksteek.

21
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Leg de blinde rits voor je met de goede kant naar boven 
en open de rits.

Vouw het ritslint aangeduid met het groene sterretje om 
naar rechts en speld het op het rugpand (= de zijnaad met 
het splitbeleg). Het ritslint ligt gelijk met de rand van de 
stof en de tandjes van de rits liggen op 1,5 cm onder de 
taillenaad. Stik vast met de blinde ritspersvoet.

Vouw nu het ritslint aangeduid met het rode sterretje naar 
links en speld het op het voorpand (= de zijnaad met split-
beleg). Het ritslint ligt gelijk met de rand van de stof. De 
tandjes van de rits liggen op 1,5 cm onder de taillenaad. 
Stik vast met de blinde ritspersvoet.

Sluit de rits en stik de rest van de zijnaad met de halve 
ritspersvoet. Begin te stikken iets boven en iets naast het 
stiksel dat je eerder gaf (om de ritslinten te stikken).

Strijk de naadwaarde open.

1,5cm

2

1 2

1
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Speld en stik de andere zijnaad. Strijk de naadwaarde 
open.

2

Vouw de zoom  ter hoogte van de split om op de plaats van 
het V-knipje met de goede kant van de stof naar binnen. 
Stik de schuine zijde.  Doe dit voor het VP en RP.

Keer binnenstebuiten. Je hebt nu telkens een verstekhoek 
gemaakt. 

3

Werk de korte zijden van het beleg VP (B) en beleg RP (C) 
af met een overlocksteek.

Speld en stik de rechterzijnaad van het beleg VP op de 
linkerzijnaad van het beleg RP en strijk de naad open. 

OPGELET: de rechter- en linkerzijnaad zijn bekeken vanuit 
het standpunt dat je de rok draagt. 

Werk de onderkant van het beleg af met een overlock-
steek.

1

B C
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Speld en stik de bovenkant van het beleg aan de taillenaad 
met de merktekens op elkaar.

Vouw het beleg naar boven samen met de onderliggende 
naadwaarde van 1 cm en stik op het beleg op 2 mm naast 
de naad door alle lagen heen. (= beleg + onderliggende 
naadwaarde)

Keer het beleg om naar de goede kant van de rok en stik 
de zijnaad van het beleg vast op de rits.

Dun de hoekjes uit en keer het beleg terug om naar de 
averechtse kant van de rok. 

4

Strijk de zoomwaarde om op de plaats van de V-knipjes.

Naai de zoom en belegdelen van de split vast.


