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1-2-3 overslag! Was j i j  ook zo’n fan van het wikkeleffect bij 
de Arlette rok, de Vienna of Izzy jurk? Dan is deze Maddie 

rok misschien wel jouw volgende naaiproject. Met een 'would 
be'  overslag maak je deze trend net dat tikkeltje makkelijker 
voor jezelf. Geen gedoe meer met wikkelen want de overslag 

is al  vastgenaaid. Maddie heeft een tail leband en een 
leuke knoopsluiting. Maak de rok in een toffe kleur zoals 

bijvoorbeeld paars.
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http://www.fibremood.com/en/arlette
http://www.fibremood.com/en/vienna
http://www.fibremood.com/en/izzy
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afmetingen (in cm)

matentabel

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

zijlengte* 72,75 73 73,5 73,75 74 74,25 74,5 74,75 76,25 76,25 76,5 76,75 77 77,5

tailleomtrek 67,5 69,5 71,5 75,5 79,5 83,5 85,5 89,5 95,75 102,25 108,75 115,25 121,75 128,25

heupomtrek** 87,5 91,5 95,5 98,5 101,5 104,5 107,5 110,5 116,5 121,5 126,5 131,5 136,5 141,5

* Inclusief de tailleband.
** Exclusief de plooiwaarde. 

LET OP 
Pas het stofverbruik aan volgens deze aanpassingen. 

Vergelijk de opgegeven lengtes met de opgemeten of gewenste leng-
tes. Verleng of verkort de rok door de patroondelen door te knippen 
op de plaats(en) die staan aangegegeven met een dubbele lijn op 
bovenstaande tekening 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.

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 te bekomen (aanslui-
tend, los of oversized) is er extra ruimte (bovenop de zuivere 
lichaamsmaten) in de breedtematen inbegrepen. Afhankelijk van 
de gewenste snit kan er gekozen worden om een maat kleiner of 
groter te maken dan de geselecteerde maat.

maat 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.

HO

TO

Je kiest de maat best op basis van de tailleomtrek. Kies de maat waarbij je tailleomtrek het dichtste 
aanleunt. Is de 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 de heupomtrek zal moeten 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.

https://www.fibremood.com/nl/patronen-verkorten-en-verlengen
https://www.fibremood.com/nl/patronen-verkorten-en-verlengen
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stofadvies De Maddie rok kan in allerlei stoffen gemaakt worden: wollen stoffen, ribfluweel, jeans, crêpe, ...

benodigdheden 

• Naaigaren    

• Strijkbare tussenvoering: max. 15 cm

• Drukknopen (Ø 2,1 cm): 2  

• Stof: zie tabel 

stofverbruik (in cm)
 collectie

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

ribfluweel lichtblauw
stofbreedte 142 cm 95 105 120 135 155 155 155 160 170 175 180 185 190 215

crêpe paars
stofbreedte 147 cm 105 105 105 110 110 130 140 150 165 165 170 180 185 205

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

stofverbruik (in cm) 
standaard

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

stofbreedte 140 cm 105 105 105 120 135 150 160 165 170 175 180 185 195 215

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

https://www.fibremood.com/nl/stoffen-wintercollectie-2019
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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
Strijk de vouwlijn in het VP (1) voor. 

Vouw het VP dubbel op de plaats van het enkele knipje op 
de taille en het V-knipje op de zoom met de goede kant van 
de stof naar buiten.

VP voorpand

RP rugpand

MV middenvoor

MR middenrug

goede kant

averechtse kant

stri jkbare tussenvoering

1

1
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Speld en stik de zijde met knipje van het zoombeleg VP (5) 
aan de zoom van het VP (1). 

Vouw het beleg samen met de naadwaarde opzij en stik 
op het zoombeleg + de onderliggende naadwaarde op  
2 mm van de naad. 

Werk de zijnaden van het VP (1) (met het zoombeleg naar 
beneden gevouwen) en het RP (2) af met een overlocksteek.

2
Strijk de bies (4) voor de taillesplit voor als volgt:

• Strijk de bies eerst dubbel in de breedte over de hele 
lengte zodat er een vouwlijn ontstaat en strijk terug open.
• Strijk de lange zijden nadien tot de rafelranden gelijklig-
gen met de vouwlijn. 
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Sper de taillesplit zodanig open dat je één rechte lijn be-
komt. 

Schuif de bies onder het VP met de goede kant naar boven. 
Leg de rafelranden gelijk en trek de rok ter hoogte van het 
rijgdraadje een klein beetje opzij. Stik een evenwijdige aan 
de rafelrand op 0,5 cm. Ter hoogte van het rijgdraadje heb 
je slechts enkele draadjes van het weefsel vastgestikt. 

Vouw de bies om naar de goede kant van het VP en leg de 
gestreken vouwlijn net op het stiksel. Stik vast net naast 
de rand.

Vouw het VP dubbel in de breedte met de goede kant naar 
binnen. Stik de onderkant van de bies schuin op elkaar.
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3
Vouw het RP (2) dubbel met de goede kant van de stof naar
binnen. Leg de knipjes aan de taillenaad telkens op elkaar.
Stik de nepen/coupenaden tot op niets uit naar het rijg-
draadje. Stik voorbij het rijgdraadje 1 cm door zonder stof.
Knip de draad af en maak een knoopje. 

Strijk de neepwaarde/coupenaadwaarde in de richting van 
MR.

4
Speld en stik de zijnaden van het VP en het RP. Strijk de 
naadwaarde open.

5
Strijk de tailleband (3) dubbel in de hoogte met de goede 
kant van de stof naar buiten om een vouwlijn te bekomen. 
Vouw terug open. 

2

2

2

3

3
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Werk de aangeduide lange zijde van de tailleband af met 
een overlocksteek.

Speld de niet-overlockte zijde van de tailleband aan de 
taillelijn met de knipjes gelijk met de zijnaden en de dub-
bele knipjes op elkaar.
De zijkant van de tailleband ligt aan de ene kant 1 cm voor-
bij de plooi, aan de andere kant 1 cm voorbij de afgewerkte 
bies. Stik vast. Strijk de naadwaarde in de richting van de 
tailleband.

Vouw de tailleband eerst helemaal naar boven. 

Plooi de tailleband nadien dubbel in de hoogte op de plaats 
van de gestreken vouwlijn. Stik de korte zijden en dun de 
hoekjes uit. 
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Keer de tailleband binnenstebuiten. Leg netjes plat en 
speld de voor- en achterkant van de tailleband aan elkaar
langs de goede kant. Stik de tailleband vast in de aanzet-
naad.

6
Werk de zoom af met een overlocksteek.

Strijk het zoombeleg VP en de zoomwaarde van het RP om 
naar de averechtse kant. 

Naai de zoomwaarde vast. 

Naai de drukknopen aan op de voorziene plaats.
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patroondelen & naadwaarden (in cm)

Om het kledingstuk volgens de beschreven manier in elkaar te naaien, teken je de aan-
gegeven naadwaarden rond de papieren patroondelen alvorens ze uit te knippen. 

1. voorpand: 1x 

2. rugpand: 1x aan stofvouw

3. tailleband: 1x 

4. bies: 1x 

5. zoombeleg: 1x

LET OP

De delen die 
gemarkeerd zijn 

in lichtgeel worden 
langs de averechtse 
kant bekleefd met 

een strijkbare 
tussenvoering. 
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• Markeer de volgende punten met een rijgdraadje:

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

ZELFKANT

stofplan voor een stof met stofbreedte 140 cm

patroondelen merken na het knippen
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