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Wijde cirkelrokken zijn hot. Ginny met haar frivole  
strikl inten is the queen of them all. Met dit model  

kan je al le kanten uit: maxi, midi of mini.  
Met elke stofsoort die je kiest, ondergaat Ginny  

een complete metamorfose. Grijp je kans om naar  
hartelust te freestylen.

XS - XXXL

Ginny by 
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afmetingen (in cm)

matentabel

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 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.

Je kiest voor dit model de maat op basis van je tailleomtrek. Je kiest de maat waarbij je tailleomtrek 
het dichtste aanleunt. Kijk in de tabel met afmetingen bij heupomtrek of je heupen erin passen. 

De afmetingen in deze tabel zijn de afmetingen 
van het patroon in functie van de gebruikte stof 
(= tricot) en dienen als referentie. Omwille van 
de rekbaarheid van de stof is de omtrek van 
de tailleband iets kleiner dan de effectieve 
tailleomtrek. Om de taille iets ruimer te maken 
kan je de rok iets minder over elkaar slaan en 
de drukknoop verplaatsen. 

HO

TO

maat XS S M L XL XXL XXXL

zijlengte* 79,75 80 80,25 80,5 80,75 81 81,5

tailleomtrek 65,25 69,25 77,25 83,5 94 107 120

heupomtrek 100,75 106,75 112,75 118,75 127,75 139,75 151,75

* Inclusief de tailleband. 

maat 
XS S M L XL XXL XXXL

32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

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

TO (tailleomtrek) 66 68 70 74 78 82 84 88 94,5 101 107,5 114 120,5 127 133,5

HO (heupomtrek) 86 90 94 97 100 103 106 109 115 120 125 130 135 140 145

 hier verkort of verleng je het patroon
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benodigdheden 

stofadvies Zowel geweven als gebreide stoffen matchen met dit model. Ga je voor suède, satijn, een  
soepelvallende viscosestofje met klein printje, zacht imitatieleder, interlock, french terry of een 
fijn breisel?  De verleiding om meerdere Ginny’s te maken is gigantisch … 

stof XS S M L XL XXL XXXL

stofbreedte 110 cm cm 225 225 240 245 265 285 300

stofbreedte 140 cm cm 175 175 180 190 210 240 250

Het bijhorende stofplan vind je op pagina 6 van deze werkbeschrijving.

• Naaigaren

• Strijkbare tussenvoering: max. 55 cm 

• Drukknoop (Ø 2,1 cm): 1

• Stof: zie tabel
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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. 

LET OP

De delen die 
gemarkeerd zijn 

in lichtgeel worden 
langs de averechtse 
kant bekleefd met 

een strijkbare 
tussenvoering. 

soort materiaal 

stof 

strijkbare tussenvoering 

1. voorpand: 2x

2. rugpand: 1x aan stofvouw

3. tailleband LVP: 1x

4. tailleband RVP: 1x

5. tailleband RP: 1x

6. striklint: 2x 
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stofplan voor een effen stof 
stofbreedte 110 cm

XS - L
STOFVOUW

ZELFKANT
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XL - XXXL

ZELFKANT

ZELFKANT

ZELFKANT

ZELFKANT

LET OP  
Patroondelen 3, 4 en 5 heb je 
slechts 1x nodig.  

LET OP  
Patroondelen 3, 4 en 5 heb je slechts 1x nodig.
Patroondeel 2 ligt in een andere draadrichting dan patroondeel 1 om een zuinig stofverbruik te  
bekomen. In geval van een stof met motief leg je de patroondelen 1 en 2 best in dezelfde richting.  
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stofplan voor een effen stof 
stofbreedte 140 cm

patroondelen merken

knip kort door het patroonpapier en de 
stof op de volgende omtrekspunten

enkel knipje 

V-knipje 

markeer de volgende binnenpunten 
met een rijgdraadje

binnenpunt

(druk)knoop

XS - S
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STOFVOUW

ZELFKANT

M - XXXL
STOFVOUW

ZELFKANT

ZELFKANT

ZELFKANT

LET OP  
Patroondelen 3, 4 en 5 heb je 
slechts 1x nodig.  

LET OP  
Patroondelen 3, 4 en 5 heb je slechts 1x nodig. 
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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 rafelrand van het aangesneden beleg van het VP (1)  
af met een overlocksteek.

1

VP voorpand

RP rugpand

RVP rechter voorpand  

LVP linker voorpand    

MV middenvoor

MR middenrug

RRP rechterrugpand   

LRP linkerrugpand     

goede kant

averechtse kant

stri jkbare tussenvoering
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Speld en stik de zijnaden. 

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

Werk de zoom af met een overlocksteek.

Vouw het aangesneden beleg aan MV om naar de goede 
kant op de plaats van de V-knipjes boven- en onderaan. 
Stik de zoom horizontaal vast op 1,5 cm van de rafelrand.
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Keer het aangesneden beleg terug naar de averechtse 
kant. 

2 
Vouw de striklinten (6) dubbel in de hoogte met de goede 
kant van de stof naar binnen.

Stik de korte zijde zonder merkteken en de lange zijde.

Dun het hoekje uit en keer binnenstebuiten. 

3
Strijk de tailleband LVP (3), tailleband RVP (4) en taille-
band RP (5) dubbel in de hoogte zodat er een vouwlijn 
ontstaat. Vouw nadien terug open.

Speld de onafgewerkte zijde (= korte zijde met merkteken) 
van één striklint op de tailleband RP met de correspon-
derende knipjes op elkaar.
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Speld de tailleband LVP op tailleband RP + striklint met de 
corresponderende knipjes precies op elkaar. Stik vast en 
strijk de naadwaarde open. 

Speld en stik tailleband RVP met de korte zijde zonder 
merkteken aan de zijde van de tailleband RP zonder merk-
teken.

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

Speld en stik de tailleband met de niet overlockte lange zij-
de aan de bovenkant van de rok met de correspon derende 
V-knipjes op elkaar. Aan beide korte zijden van de taille-
band blijft er nog 1 cm naadwaarde over. 
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1/2

3/4/5

Vouw of strijk de tailleband naar boven.

Speld het tweede striklint met het corresponderende 
enkele knipje aan de tailleband RVP.

Vouw de tailleband nadien dubbel in de hoogte op de plaats 
van de gestreken vouwlijn met de goede kant naar binnen.

Stik beide korte zijden van de tailleband.

Dun de naadwaarde in de hoekjes uit en keer binnenste-
buiten.
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Leg de tailleband aan de averechtse kant netjes plat, vouw 
aan de zijkanten van de tailleband telkens een hoekje om 
zodat de naadwaarde niet zichtbaar is langs de goede kant. 

Speld de tailleband vast langs de goede kant van de rok 
en stik vast net in de aanzetnaad.

4
Strijk de zoom om op de plaats van de V-knipjes. 

Stik vast op de plaats van de overlocksteek.

5
Bevestig de drukknoop op de aangeduide plaats.
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