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Op zoek naar een model dat heel dankbaar is om te maken 
en te dragen? Say hi to Betsy! Deze asymmetrische rok 

met elastiek is vooraan korter dan achteraan. Mooi in midi 
maar ook in andere lengtes – check hier – en in een mum 
van tijd klaar. Qua stof laat Betsy je lekker je zin doen. 

Graag een extraatje? Maak twee verticale knoopsgaatjes in 
de tail leband, ri jg een leuk gekleurd l int of koord door de 

knoopsgaten en maak een strikje. Go casual or join  
the party … Betsy is er zo klaar voor.
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Je kiest de maat op basis van de heupomtrek. Kies de maat waarbij je heupomtrek het dichtste 
aanleunt. De tailleomtrek pas je makkelijk aan door de lengte van het elastiek aan te passen. 

afmetingen patroon (in cm)

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

zijlengte* 83,75 84 84,25 84,5 85 85,25 85,5 85,75 87 87,25 87,75 88 88,25 88,5

tailleomtrek met elastiek 62 64 66 70 74 78 80 84 90,5 97 103,5 110 116,5 123

tailleomtrek zonder elastiek 94 96 98 102 106 110 112 116 122,5 129 135,5 142 148,5 155

heupomtrek 110,5 112,5 114,5 118,5 122,5 126,5 128,5 132,5 139 145,5 152 158,5 165 171,5

* Inclusief de tailleband. 

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.

matentabel (in cm)

HO

TO

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

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

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

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

   hier verkort of verleng je het patroon

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 (= los) 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.

https://www.fibremood.com/nl/patronen-verkorten-en-verlengen
https://www.fibremood.com/nl/patronen-verkorten-en-verlengen
https://www.fibremood.com/nl
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benodigdheden 

• Naaigaren  

• Elastiek (4 cm breed): zie tabel 

• Stof: zie tabel  

stofadvies De Betsy rok leent zich voor verschillende uitvoeringen, uni of met print. Zowel geweven als 
gebreide stoffen komen in aanmerking. Laat je inspireren door linnen, polyester- of viscosecrêpe, 
feestelijk satijn, dunne katoen, double gauze, viscose- of katoentricot, leder- of suèdetricot …

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

stofbreedte 110 cm cm 175 175 180 180 180 205 215 220 240 260 275 295 310 325

stofbreedte 140 cm cm 175 175 180 180 180 180 180 180 185 185 185 185 185 185

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

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

lengte cm 65 67 69 73 77 81 83 87 93,5 100 106,5 113 119,5 126
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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. tailleband: 1x aan stofvouw

soort materiaal  

stof  
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stofplan voor een effen stof 
stofbreedte 110 cm
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LET OP 
patroondeel 3 heb je slechts 
1 keer nodig.
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stofplan voor een effen stof 
stofbreedte 140 cm

patroondelen merken
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LET OP 
patroondeel 3 heb je slechts 1 keer nodig.

knip kort door patroonpapier en 
stof op volgende omtrekspunten

enkel knipje  

V-knipje  

LET OP 
Patroondeel 3 heb je slechts 
1 keer 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
Speld en stik de zijnaden van het VP (1) en RP (2).

VP voorpand

RP rugpand

goede kant

averechtse kant

elastiek

1

2
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Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

2
Vouw de tailleband (3) dubbel in de breedte met de goede 
kant van de stof naar binnen.

Speld en stik de korte zijde.

Strijk de tailleband dubbel in de hoogte met de goede kant 
van de stof naar buiten. 

Speld en stik beide rafelranden van de tailleband aan de 
bovenkant van het werkstuk met de corresponderende 
knipjes op elkaar. Laat ergens een opening om later het 
elastiek door te rijgen.
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Rijg het elastiek door de tunnel.

Leg de uiteinden 3 cm over elkaar, stik ze vast in kruis-
vorm.

Trek het elastiek helemaal in de tunnel en stik de opening 
dicht.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.
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3
Stik op 0,5 cm van de zoom.

Strijk om precies op de plaats van het stiksel. 

Vouw nog eens door en stik vast net naast de omgevouwen 
rand.

0,5 cm


