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Sla je (over)slag met de Arlette rok voor dit seizoen want de 
overslag trend is helemaal terug in rokken en jurken.  

Het trendy item met ruches spot je het vaakst op midi lengte 
maar wie l iever een korter of langer model wil  kan het patroon 

makkelijk aanpassen. Van een effen kleur tot bloemen- of 
streepjesprints. De Arlette rok is helemaal hip in combinatie 

met een los gebreide trui, ideaal voor de frissere dagen.
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afmetingen (in cm)

matentabel

benodigdheden 
• Naaigaren

• Strijkbare tussenvoering: 30 cm

• Drukknoop (Ø 2,1 cm): 2 

• Stof: zie tabel

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

UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

US 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

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

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

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

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

zijlengte 66 66,5 66,75 67 67,25 67,5 70 70,25 73,5 73,75 74 74,5 74,75 75

1/2 tailleomtrek 36,75 37,75 38,75 40,75 42,75 44,75 45,75 47,75 51 54,25 57,5 60,75 64 67,5

1/2 heupomtrek 45,75 47,75 49,75 51,25 52,75 54,25 55,75 57,25 60,25 63,25 66,25 69,25 72,25 75,25

HO

TO

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 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.

stofverbruik (in cm)
 collectie

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

gebloemde stof
stofbreedte 150 cm 180 180 180 180 195 200 200 205 260 265 265 270 270 270

oranje stof 
stofbreedte 142 cm 180 185 180 180 245 250 255 255 265 265 270 270 275 270

Ontdek hier of op www.fibremood.com/nl/stoffen alle informatie over de Fibre Mood 
stoffencollectie en de bijhorende stofplannen. 

stofverbruik (in cm) 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

stof standaard 
stofbreedte 140 cm 180 180 180 180 245 250 255 255 265 265 270 270 275 275

Het bijhorende stofplan vind je op de laatste pagina van deze werkbeschrijving.
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stofadvies 
De keuze van de stof bepaalt de look van je rok. Je kan een soepelvallende stof met bloemen-
print kiezen, zoals een crêpe van viscose, wol of zijde. De rok zal dan meer rond je onderlichaam 
vallen, 'fladderen'. Kies je een stuggere stof, zoals katoen, dan zal de rok meer 'staan' en voor 
meer volume zorgen. De rok zal dan iets 'aanweziger' zijn. Rechte figuurtypes kiezen best een 
stugge stof. Dames met een ronder figuur zijn op hun mooist met een soepelvallende stof. 
Ontdek hier of op www.fibremood.com/nl/stoffen alle informatie over de Fibre Mood stoffencollectie.  

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.

Duid de volgende cruciale punten binnen het patroondeel aan door middel van een  
rijgdraadje ( ):

Plaats van de drukknopen: x
Eindpunt van een neep/coupenaad: 

Belangrijke punten op de omtrek van het patroondeel duid je aan door kort door  
patroonpapier en stof te knippen op de plaats waar een I of II- symbooltje staat en/of 
een hoekje uit de stof te knippen op de plaats waar een -symbooltje staat.

Knip van de delen die aan de stofvouw ( ) liggen een klein hoekje weg ( ’tje) om het 
midden van de delen aan te duiden.

1. voorpand: 2x 

2. volant VP: 2x

3. rugpand: 1x aan stofvouw

4. volant RP: 1x aan stofvouw

5. tailleband A: 1x 

6. tailleband B: 1x 

7. riem: 1x 

LET  OP

De delen die 
gemarkeerd zijn 

in lichtgeel worden 
langs de averechtse 
kant bekleefd met 

een strijkbare 
tussenvoering. 
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VP voorpand

RP rugpand

RVP rechter voorpand

LVP linker voorpand

goede kant

averechtse kant

stri jkbare tussenvoering

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.
 

1
Vouw het VP (1) dubbel met de goede kant van de stof 
naar binnen. Leg de knipjes aan de taillenaad op elkaar.  
Stik de neep/coupenaad tot op niets uit naar het rijgdraadje. 
Strijk de neep/coupenaadwaarde in de richting van MV.

 
1
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Werk de zijnaden af met een overlocksteek.

2
Vouw het RP (3) dubbel met de goede kant van de stof naar 
binnen. Leg de knipjes aan de taillenaad op elkaar.
Stik de neep/coupenaad tot op niets uit naar het rijgdraadje.
Strijk de neep/coupenaadwaarde in de richting van MR.

Werk de zijnaden af met een overlocksteek.

Speld en stik de zijnaden van het VP en RP. Strijk de  
naadwaarde open. 

 

3

 
1
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3
Speld en stik de korte zijden van het deel volant VP (2) en 
volant RP (4).

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

Werk de aangeduide rand van de volant af als volgt: stik 
op 0,5 cm van de rafelrand zonder merktekens.

Strijk de rand nadien om op de plaats van het stiksel 
en stik de omgestreken naadwaarde deze keer vast op  
2 mm van de rand.
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Knip de overtollige naad weg met een fijn schaartje.

Vouw de rand nog een laatste keer om naar de averechtse 
kant en stik vast. Strijk netjes langs de averechtse kant.

Stik met een grote steeklengte 2 evenwijdige stiksels 
langs de rand met merktekens.
Doe dit tussen de 2 dubbele merktekens (het deel van de 
volant aan de andere kant van de dubbele merktekens 
wordt niet gerimpeld).

Trek voorzichtig aan de uiteinden van de draden zodat de
stof rimpelt.
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Verdeel de rimpels tot de knipjes gelijk liggen met de  
corresponderende knipjes van VP en RP en speld vast. 
Speld ook het niet gerimpelde deel van de volant aan de 
rok. 

Stik vast en verwijder de rimpeldraden.

Werk beide rafelranden samen af met een overlocksteek.

4
Vouw de riem (7) dubbel in de hoogte en stik de lange zijde 
en de korte zijde zonder merktekens.
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Dun het hoekje uit.

Keer de riem om naar de goede kant en strijk plat.

Strijk de tailleband A (5) en tailleband B (6) dubbel in de 
hoogte zodat er telkens een vouwlijn ontstaat. Vouw nadien 
terug open.

Leg de onafgewerkte zijde met knipjes van de riem (7) op 
de korte zijde met knipje van tailleband A (5). De knipjes 
liggen precies op elkaar. De vouwlijn van de riem ligt naar 
boven gericht. 

Leg de korte zijde van tailleband B (6) erop met de goede 
kant naar beneden. De riem ligt dus tussen beide taille-
banden. Stik vast. 

Speld de tailleband aan de rok met de zijnaden en cor-
responderende knipjes op elkaar. Het laatste knipje van 
de tailleband A (5) ligt gelijk met de afgewerkte MV-
naad van het RVP. De tailleband B (6) ligt 1 cm voorbij de  
afgewerkte MV-naad van het LVP. 

Stik vast tot aan het laatste knipje. Het stuk aangeknipte 
riem wordt nog niet gestikt. 

Vouw de tailleband helemaal naar boven zodat de goede 
kant zichtbaar is. Werk de aangeduide zijde af met een 
overlocksteek tot aan het laatste knipje.
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Vouw de tailleband + het aangeknipte deel voor de riem 
aan de kant van het RVP dubbel met de goede kant naar 
binnen en stik de lange en korte zijde op elkaar tot aan 
het knipje.

Vouw de tailleband aan de kant van het LVP dubbel in de 
hoogte op de plaats van de voorgestreken vouwlijn en met 
de goede kant naar binnen. Stik de korte zijde. 

Knip in de bovenste naadwaarde (= de overlockte zijde 
van de tailleband) tot vlak voor de laatste stiksteek. (Dit 
doe je omdat de naadwaarden van de aangeknipte riem in 
dezelfde richting komen te zitten, nl. naar boven in de riem. 
De naadwaarde van de overlockte zijde van de tailleband 
moet naar beneden liggen.)

Dun het hoekje uit en keer binnenstebuiten.
 

Vouw de tailleband om op de plaats van de voorgestreken 
vouwlijn met de goede kant naar buiten. Speld vast langs 
de goede kant van het werkstuk. 
Stik vast in de aanzetnaad.

5

Naai de drukknopen aan op de aangeduide plaatsen.
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stofplan voor een stof met stofbreedte 140 cm

voor maat 32 - 38 STOFVOUW

ZELFKANT
LET OP

Patroondeel 5,6 en 7 heb je slechts 1x nodig. 

voor maat 40 - 58
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STOFVOUW

ZELFKANT

LET OP

Patroondeel 5, 6 en 7 heb je slechts 1x nodig.


