- NODIG 1 lap of paneel stof + 1 stuk elastiek van 5 cm hoog

0

1
stof: bromelia 012 (www.lottemartens.com)
elastiek: brede oranje elastiek (www.aboutblue.be)

breedte = stofbreedte of paneelbreedte
hoogte = afgewerkte rokhoogte + 6 cm

elastiek lengte =
buikomtrek - 2 cm

2

Werk de rand van de stof rondom af
met een zigzag- of overlocksteek.

3

Maak een markering op 1 cm van de stofrand, links en
rechts bovenaan de stof, op de goede stofkant.

4

Gebruik een uitwisbare stift, bijvoorbeeld een
gumbalpen of krijtstift.

5

Vouw de lap stof dubbel, met de verkeerde kanten op
elkaar, en markeer bovenaan. Je markeert zo het midden.

6

7

Vouw open. Vouw de hoek naar het midden: leg de markering aan
de hoek op de middenmarkering. Markeer op de vouwlijn.

Herhaal aan de andere kant van de stof.

8

Je hebt de stof nu in 4 gelijke vakken verdeeld, met links en
rechts 1 cm naadwaarde, door 5 markeringen te plaatsen.

10

Verdeel, op dezelfde manier als bij de stof, het elastiek in 4
gelijke delen met aan weerszijden 1 cm naadwaarde.

12

Vouw de stof tot tegen de lijn, en strijk zo een zoom
van 4 cm in de stof. Vouw de zoom weer open.

9

Smelt met een aansteker of lucifer de randen van het
elastiek voorzichtig dicht, zodat ze niet meer rafelen.

11

Strijk nu de zoom: trek een lijn op de verkeerde kant, met
uitwisbare stift of krijtstif, op 8 cm van de onderrand.

13

Nu ga je fronsdraden in de stof naaien. Zet je machine op
een rechte steek, op de grootste steeklengte.

14

15

Kies voor een naald die de stof niet beschadigt: de onderste
fronsdraad naai je door het zichtbare deel van de rok.

Kies een contrasterende garenkleur, voor makkelijk
verwijderen van de fronsdraad. Start met een lang eind garen.

16

Start ZONDER HECHTEN aan de markering op 1 cm. Stik op
persvoetbreedte langs de volledige bovenrand van de stof.

17

Zorg ook op het einde van het stiksel voor
een lang eind garen, voor je afknipt.

18

Stik op dezelfde manier een tweede fronsdraad,
op 2 cm onder de eerste fronsdraad.

19

Trek aan de beide bovendraden en frons zo de stof bij
elkaar. Frons van de beide kanten naar het midden toe.

20

Frons tot de lap 10 cm breder is dan de
totale breedte van het elastiek.

21

Knoop de fronsdraden en knip ze af, aan beide kanten.
Nu kan de breedte van de stof niet meer veranderen.

22

23

Speld de 5 gemarkeerde punten van het elastiek vast aan
de 5 gemarkeerde punten van de stof.

24

Speld een kant van het elastiek aan je strijkplank: gebruik
een paar spelden die je schuin in de strijkplankcover prikt.

26

Verdeel de fronsjes nu mooi evenredig over het elastiek.

28

Kies voor een bovendraad in de kleur van het elastiek, en
een onderdraad in de kleur van de stof.

30

Zorg ervoor dat het elastiek net over de eerste fronsdraad
zit. Ongeveer 1,5 cm van de stofrand is bedekt.

25

Trek aan het andere eind en span het elastiek op over de
lengte van je strijkplank, tot de lengte van je gefronste stof.

27

Speld de stof met veel spelden vast aan het elastiek. Stop iets hards zoals je lat tussen strijkplank en rok, zodat je makkelijk kunt spelden. Als het elastiek helemaal vast zit,
maak je de ‘opspanspelden’ los.

29

Kies een zigzagsteek of, nog sterker, een stretch-zigzag,
zoals op deze foto: een zigzag die bestaat uit kleine steekjes.

31

Stik het elastiek aan de stof, terwijl je het stukje per stukje
oprekt. Stik op een paar mm van de rand van het elastiek.

Torn beide fronsdraden weg.

32

33

Speld de zijkanten van de stof met de goede kanten op elkaar. Start aan
het elastiek: speld de overgang van elastiek naar stof exact op elkaar.

Aan de achterkant ziet dat er zo uit!

34

Stik de middenachternaad op 1 cm.

35

Strijk de naad open. Strijk de zoom terug in vorm.

36

Stik met een brede zigzagsteek over het
midden van de naad in het elastiek.

37

Aan de achterkant zorgt dit ervoor dat het elastiek
mooi open blijft staan.

38

39

Stik de zoom vast met een rechte steek
of een blindzoomvoet en blindzoomsteek.

Nog eens strijken... en klaar!

40

Draag het rokje met de naad als middenachternaad...

41

... of als zijnaad!
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43

