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een hele of halve cirkelrok maken

Auteur: Rosie | Datum: Augustus 2015

De cirkelrok is heel leuk te combineren met het 
daisy patroon (maar kun je uiteraard met van 
alles combineren): 
•  Zo kun je Versie a maken, maar ipv het broekje 
naai je de cirkelrok áán het bovenstuk. 
•  Of je maakt Versie B voor overdag en ‘s avonds 
draag je er een bijpassende cirkelrok overheen. 
(zie foto hiernaast). 

 De groene rok op de foto is een ‘halve’ 
cirkelrok. Een ‘hele’ cirkelrok heeft zoals verwacht 
twee x zoveel stof en is dus een stukje 
volumineuzer.

1    wat heB je nodig:
• patroonpapier
• meetlint, liniaal, pen, speldjes
• stof (voor vebruik zie hieronder), eerst   
    voorwassen om eventuele ‘krimp’ op te vangen
•  blinde rits van 20 cm
• knoopje van 12 mm (bij bandreedte van 2 cm)
• naaigaren in kleur van je stof
• eventueel vlieseline voor je band 

2   Bereken je stofVerBruik:
     Hoeveel stof je nodig hebt is afhankelijk van je  
     roklengte (zie ook inlegtekeningen hiernaast)

VerBruik halVe Cirkelrok: 
 • Voor een roklengte tot 60 cm (incl zoom) neem  
    je stof van minimaal 1,40 breedte. Voor de       
    lengte bereken je de afstand van het cirkelpunt  
    (zie afbeelding 5 op volgende pagina) tot aan  
    de zoom (incl naad) + 6 cm voor je band. Zie  
    afb. 1. Naad en rits komen middenachter (MA).

•   Voor een langere rok neem je 2 x de roklengte 
    (incl. zoom) + 6 cm voor je band. Zie afb. 2. Rok  
     met zijnanden; rits komt in de linkerzijnaad.
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VerBruik hele Cirkelrok: 
•  Voor een roklengte tot 60 cm (incl zoom)     
    neem je een vierkante lap van mimimaal         
    1,40 x 1,40 m + 6 cm extra lengte voor je band.
    Zie afb. 3. De middenachter (MA) naad knip je  
    later open, waar de rits in komt.
 
•  Voor een langere roklengte neem je 4 x de   
    roklengte (incl. zoom) + 6 cm extra lengte voor  
    je band. Zie afb. 4. Je krijgt nu op zowel de MV-,  
    de MA- als op de zijnaden een naad. Je kunt    
    kiezen of je de rits in de zijnaad of in de MA   
    naad plaatst.       

3  een halVe Cirkelrok Maken:
• Teken op je patroonpapier de lijnen zoals     
     aangegeven in afb.5. 
      afstand a  = 1/3 TW - 1 cm
     afstand b = je roklengte

•  Je Voorpand (VP) en Achterpand (AP) zijn nu 
identiek aan elkaar. Om het klokken iets vlakker 
over je buik te laten vallen en iets ronder om je 
billen, raad ik aan om de twee patroondelen 
als volgt aan te passen: 

 - Teken het VP op MV 1 cm omhoog en  
      laat dit naar de zijnaad in een ronde lijn  
   uitlopen tot 0 cm (zie rode lijn in afb. 6a)
 - Teken het AP op MA 1 cm naar beneden   
    en laat dit naar de zijnaad in een ronde  
                lijn uitlopen tot 0 cm (zie rode lijn in 
   afb. 6b)
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4  een hele Cirkelrok Maken:
• Teken op je patroonpapier de lijnen zoals     
     aangegeven in afb. 7. 
      afstand a  = 1/6 TW - 1/2 cm
     afstand b = je roklengte

•  Je Voorpand (VP) en Achterpand (AP) zijn nu 
identiek aan elkaar. Om het klokken iets 
vlakker over je buik te laten vallen en iets 
ronder om je billen, raad ik aan om de twee 
patroondelen als volgt aan te passen: 

 - Teken het VP op MV 1 cm omhoog en  
      laat dit naar de zijnaad in een ronde     
                lijn uitlopen tot 0 cm (zie rode lijn in       
                afb. 8a)
 - Teken het AP op MA 1 cm naar      
                beneden en laat dit naar de zijnaad in  
                een ronde lijn uitlopen tot 0 cm (zie        
                rode lijn in afb. 8b)

5  Cirkelrok Maken:
• Voor je tailleband maak je een patroondeel      
    van 4 cm breed (wordt dubbel gevouwen,      
    dus 2 cm klare breedte). Voor de lengte       
    neem je de 1/2 TW + 1,5 cm extra voor de       
    knoop-lummel. Je legt het patroondeel aan      
    de stofvouw.

• Leg je patroondelen zoals bij punt 2    
    omschreven op je stof en knip deze met     
    rondom de gewenste naad-  en zoomtoeslag  
    uit. 

• Stik de zijnanden van de rokdelen aan elkaar,  
    waarbij je op de plaats waar je je rits wilt        
    hebben een stukje open laat. Pers open. 

• Zet je blinde rits in je zij- of achternaad. 
 
• Vouw je band dubbel en pers eventueel aan  
    één zijde van je band een stukje vlieseline      
    voor extra stevigheid. 

• Sluit de zijkanten van je band, dun de        
    hoekjes uit en keer je band. Pers in vorm. 

• Speld je band aan je rok, waarbij je 3 cm   
    lummel uit laat steken (onderslag) voor je      
    knoopje (foto  9).   

• Stik je band aan je rok en werk deze af met   
    een lockmachine of zigzag steek (foto  10).   
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• Maak in je overslag een knoopsgaatje en zet  
     je knoopje op je onderslag (foto 11). 

 let op Vóórdat je nu verder gaat is het belangrijk om je rok 24 uur 
op een hanger, op een waslijn of op je paspop te hangen. Wat? Ja, sorry, 
maar dat is wél belangrijk vóórdat je je rok gaat aftekenen en zomen.  
Het is namelijk zo dat stof die ‘schuin van draad’ hangt meer uitrekt dan 
stof ‘recht van draad’. En bij een cirkelrok wisselt deze draadrichting 
rondom elkaar af. Met als resultaat een ongelijke zoomlengte. Voordat je 
de zoom af gaat werken, is het dus belangrijk dat de rok eerst goed is 
uitgehangen. 

6  zooM afwerken:
• Het is het makkelijkste als iemand anders je rok   
    op de gewenste lengte afspeld, waarbij je      
    steeds dezelfde afstand vanaf de grond meet.

• Het zomen van een ronde zoom is lastiger dan  
    een recht zoom, omdat je extra stof in moet  
    werken. De buitenrand is ronder en dus langer  
    dan de gewenste lengte. Het makkelijkste is het  
    om je zoom niet dubbel in te slaan, maar eerst  
    de buitenkant af te werken met een lock-      
    machine of zig-zag steek en de zoom vervolgens  
    alleen enkel in te slaan.  
 
• Werk je zoom een beetje in en houdt hem met  
    speldjes op zijn plaats. Pers je zoom, zodat hij in  
    vorm blijft en niet gaat ophopen als je stikt        
    (foto 12).   

 zooM tip 1:   Mocht je glibberige stof hebben, dan kun je ter hoogte 
van je zoomnaad een stiksel stikken die een beetje los van draad is (zet de 
spanning op je machine iets losser) en met een grote steek, zonder aan- of 
af te hechten. Een soort rijgdraadje krijg je dan. Nu kun je aan deze 
uiteinden trekken en je ingeslagen zoom mooi gelijk verdeeld inwerken. 
Stik je zoom nu vast of werk af met een sierbandje zoals hieronder 
omschreven. Als laatste haal je het gestikte rijgdraadje er weer uit. 

zooM tip 2:  Wil je de binnenkant van je zoom toch iets mooier 
afgewerkt hebben, dan kun je dat bijvoorbeeld met een kanten bandje (dat 
geeft iets mee) doen. Werk eerst je zoominslag in zoals hierboven 
omschreven, leg het bandje over je ruwe zoom en zet deze met de hand 
(middels een zoomsteek) aan de binnenkant van je rok vast.  

• Stik je zoom vast en pers je rok.
     Je cirkelrok is klaar! 
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