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Uren draai- en speelplezier met de trendy Alma rok.  
Lange rokken en jurken zijn eveneens een trend voor kleine 

meisjes. Alma is een midirok in katoen met een handige strop 
en een elastiek in de tail le. Makkelijk om te naaien én heerl i jk 
om te dragen. Met leuke steekzakken wordt dit misschien wel 

de favoriet van jouw dochter. 

2 - 14 jaar

Alma by 
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afmetingen (in cm)

matentabel

LET OP 
Pas het stofverbruik aan volgens deze aanpassingen. 

maat ( jaar) 2 3 4 5 6 8 10 12 14

TO (cm) 50 52 53 54 55 57 60 63 66

HO (cm) 56 58 60 62 64 68 72 76 80

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

Je kiest de maat best op basis van de tailleomtrek. Is de gemeten heupomtrek groter dan 
die uit de matentabel, kijk dan in de onderstaande tabel met afmetingen bij heupomtrek om 
te verifiëren of er voldoende ruimte is ter hoogte van de heupen of dat je beter een maatje 
groter kiest en de tailleomtrek zal moeten aanpassen. 

maat ( jaar) 2 3 4 5 6 8 10 12 14

zijlengte* 37,75 40,5 43,25 46 48,75 54,25 59,75 65,25 70,75

tailleomtrek** 46,25 47,75 49,5 51,25 52,75 56 59 62,25 65,25

heupomtrek*** 72 74 76,25 78,25 80,25 84,25 88,5 92,5 96,75

* Inclusief de tailleband.
** Met elastiek.
*** In uitgerokken toestand.

TO

HO

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.

stofadvies 

Het Alma rokje is gemaakt in een katoentje met een trendy dierenprint. Katoen is de meest ge-
schikte stof voor dit kinderrokje als je van wat volume houdt. Het is bovendien heel aangenaam 
om te dragen en onderhoudsvriendelijk. Een viscosestofje met print kan zeker ook, maar zal wat 
soepeler doorvallen. Ontdek hier of op www.fibremood.com/nl/stoffen alle informatie over de 
Fibre Mood stoffencollectie en de bijhorende stofplannen. 

https://www.fibremood.com/nl/patronen-aanpassen
https://www.fibremood.com/nl/patronen-aanpassen
www.fibremood.com/nl/stoffen
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benodigdheden 

• Naaigaren

• Strijkbare tussenvoering: 10 cm  

• Elastiek: zie tabel  

• Stof: zie tabel 

stofverbruik (in cm)
 collectie

2 3 4 5 6 8 10 12 14

stof met dierenprint  
stofbreedte 145 cm

65 65 70 75 75 85 95 100 125

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

stofverbruik (in cm)
standaard

2 3 4 5 6 8 10 12 14

stofbreedte 140 cm 65 65 75 75 75 85 95 100 150

Het bijhorende stofplan vind je op de laatste pagina van deze werkbeschrijving.

LET OP!
Dit zijn slechts indicaties voor de lengte van het elastiek. De lengte is nl. afhankelijk van 
de rekbaarheid van het soort elastiek dat je gebruikt. Pas desnoods de rok en speld het 
elastiek bovenop het werkstuk. Rek het elastiek tot je de gewenste tailleomtrek bekomt, 
meet de lengte op en voeg 2x 1 cm naadwaarde toe.

elastiek (in cm) 2 3 4 5 6 8 10 12 14

2,5 cm breed 13,5 13,75 13,75 14 14,25 14,25 14,5 14,5 14,75

www.fibremood.com/nl/stoffen
www.fibremood.com/nl/stoffen
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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.
 

1
Werk de bovenkant van het VP (1) af met een overlock-
steek. 

VP voorpand

RP rugpand

ZP zijpand

MV middenvoor

MR middenrug

goede kant

averechtse kant

stri jkbare tussenvoering

elastiek

1
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Maak de knoopsgaten op de aangeduide plaats.

Strijk het aangeknipte beleg van het VP om naar de averechte  
kant op de plaats van de V-knipjes om een vouwlijn te  
bekomen en vouw terug naar boven.

2
Strijk de bovenkant van de zak (4) 1 cm om en strijk dan 
nog eens om op de plaats van de V-knipjes. Stik vast net 
naast de rand.

Strijk de naadwaarde aan de onderkant (= 1 cm) om naar 
de averechte kant.

1

1

1
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4
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1 cm

4
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4

3

0,5 cm Speld de zak op het ZP (3) met de afgewerkte bovenkant 
van de zak gelijk met de knipjes. Stik vast op 0,5 cm van 
de rafelrand.

Stik de onderkant van de zak vast net naast de rand.

3
Speld en stik het RP (2) aan het ZP (= de kanten met de 
dubbele knipjes op elkaar).

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek en 
strijk de naad in de richting van het RP.

4

3

2 mm
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3

2

3

4
2
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Geef een sierstiksel op het RP net naast de figuurnaad.

4
Strijk de tailleband (5) dubbel in de hoogte met de goede 
kant van de stof naar buiten om een vouwlijn te bekomen 
en vouw terug open.  

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

Speld en stik de niet overlockte zijde van de tailleband aan 
de taillelijn met de corresponderende knipjes op elkaar.  
Strijk de naadwaarde naar boven, in de richting van de 
tailleband.

5
Speld en stik de figuurnaad van het ZP + RP aan het VP met 
de corresponderende knipjes op elkaar.

3

4

2

5

5

5

4

3

2

5

5

1

2

5

33



9/14#Alma

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek en 
strijk de naadwaarde in de richting van het VP.

Geef een sierstiksel op het VP net naast de figuurnaad.

6
Vouw het aangeknipte beleg van het VP + tailleband naar 
de averechtse kant van het werkstuk op de gestreken 
vouwlijn.

Vorm de tunnel aan het VP door een sierstiksel te geven 
(enkel op het VP) op 3 cm van de bovenkant.
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3

4

21

1

1

5

4

3

5

4

3

3 cm



10/14#Alma

Vouw de striklinten (6) dubbel in de hoogte met de goede 
kant van de stof naar binnen. Stik de aangeduide zijden.

Rijg de striklinten door de tunnel langs het ZP (de opening 
aan de tailleband). 

Haal de uiteinden door de knoopsgaten in MV.

Rijg het elastiek door de tunnel van de ene opening aan het 
ZP naar de andere. Zorg dat het elastiek onder de striklinten  
ligt zodat het niet zichtbaar is door de knoopsgaten aan MV.

6

6

6

6

6
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Speld en stik de uiteinden van het elastiek en linten langs 
de binnenzijde van het werkstuk vast aan de naadwaarde 
van het ZP. Je vouwt de tailleband hiervoor zo ver mogelijk 
naar boven, zodat je de naadwaarde zo goed mogelijk kan 
bereiken.

Speld de tailleband vast langs de goede kant van de rok.

Stik vast precies in de aanzetnaad.

5

33 2

5
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7
Strijk de zoomwaarde om op de plaats van de V-knipjes 
en vouw terug open.

Leg de rafelrand tegen de gestreken vouwlijn en vouw 
nog eens door.

Stik vast net naast de rand.
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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. 

1. voorpand: 1x aan stofvouw 

2. rugpand: 1x aan stofvouw

3. zijpand: 2x

4. zak: 2x

5. tailleband: 1x aan stofvouw

6. striklinten: 2x. Dit patroondeel teken je zelf volgens de afme-
tingen uit de tabel (in cm):

LET OP

De delen die 
gemarkeerd zijn 

in lichtgeel worden 
langs de averechtse 
kant bekleefd met 

een strijkbare 
tussenvoering. 

3

4

21

5

6

maat 2 3 4 5 6 8 10 12 14

hoogte 6 6 6 6 6 6 6 6 6

breedte 57 58 59 59 59 59 59 59 59

1 1

1

1 1

1

1

1

1 1

1

1

1

0

0 0

0

222

0

0

0 0
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stofplan voor een stof met stofbreedte 140 cm

maat 2 - 3 j
STOFVOUW

ZELFKANT

2 5

3

4

6

1
STOFVOUW

maat 4 - 14 j

5

34

6

1

2
STOFVOUW

STOFVOUW

ZELFKANT

ZELFKANT

Duid de belangrijke punten op de omtrek van het patroon aan:

• Knip kort door patroonpapier en stof op de plaatsen waar een enkel 
verticaal streepje (I) en een dubbel verticaal streepje (II) staat. 

• Knip een hoekje uit de stof waar een V-symbooltje staat of op de 
plaats van de afgewerkte zoomlijn. 

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

Duid de belangrijke punten binnen het patroon aan:

• Markeer de knoopsgaten ( ) met een rijgdraadje ( ) door de boven- 
en onderkant aan te duiden met naald en draad.

ZELFKANT


