
Naaibeschrijving rok 2019 

Benodigdheden: 

Voorpanden 

 2 oranje satijn delen 

 2 groen satijn delen 

 2 paars velours delen 

 6 x groen paillet/satijn punten (kort) 

 Goudband  

 6 kleine belletjes en 4 grote belletjes 

 

Achterpanden 

 2 oranje satijndelen 

 2 groen satijndelen 

 2 paars velours delen 

 6 groene paillet/satijn punten (2 kort, 4 lang) 

 Goudlint 

 6 kleine belletjes  

1 reep witte katoen (bij kleine kindermaten is dit oranje) 

1 reep goudstof 

1 stuk klittenband 

 

 

 

 

 

 

 



Voorpanden: 

Neem een groen satijndeel en paars veloursdeel, leg de goede kanten op elkaar 

en stik dit vast (gele lijn op de foto) 

 

Doe dit ook met het andere voorpand 

Neem nu een oranje satijndeel leg deze met de goede kant op de goede kant 

van het groen/paarse deel. Speld en stik deze delen aan elkaar, laat de 

bovenkant  open. Doe dit met beide panden. 

 

Keer de panden nu goed om 

 

 



 

Neem nu het goudlint en stik dit zoals aangegeven op de foto op het voorpand. 

(stik 2x over het band zodat het netjes vast zit) 

 

 

Neem nu nog 2x 50cm goudlint vouw deze dubbel zoals op de foto (hoeft niet 

precies in het midden) vouw de onderste punt van het pand naar boven en stik 

deze samen met het stukje goudlint vast.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Neem nu 6 korte paillet/satijnpunten leg een pailletpunt met de goede kant 

naar boven op een satijnpunt en zigzag deze rondom op elkaar. 

Naai nu op elk voorpand 3 punten zoals op de foto, je hoeft ze alleen aan de 

bovenkant en aan het puntje vast te zetten. 

Leg eerst de buitenste 2 punten tegen het goudlint aan en leg vervolgens de 

middelste punt ertussen. Bij kleine maten kan het zijn dat ze tegen elkaar 

liggen. 

 

Neem nu 4 grote belletjes en 6 kleine belletjes. 

Maak de 4 grote bellen aan de gouden lintjes en naai de 6 kleine onderaan 

iedere groene punt 

 

 

 



 

Achterpanden: 

Neem een groen satijndeel en paars veloursdeel, leg de goede kanten op elkaar 

en stik dit vast (gele lijn op de foto) 

 

Neem nu een oranje satijndeel leg deze met de goede kant op de goede kant 

van het groen/paarse deel. Speld en stik deze delen aan elkaar, laat de 

bovenkant  open. Doe dit met beide panden. 

 

Keer de panden nu goed om, en strijk de naden en punten goed uit. 

 



Neem nu het goudlint en stik dit zoals aangegeven op de foto op het voorpand. 

(stik 2x over het band zodat het netjes vast zit) 

 

Neem nu de 4 oranje paillet/satijn wiebertjes en zigzag 2 stuks op elk 

achterpand, paillet bovenop satijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Neem de 2 korte en 4 lange groene paillet/satijn punt en leg. 

 

 

 

 



Zigzag de groene paillet op de groene satijn punt en zet ze zoals aangegeven op 

de foto op de achterpanden, bij de kleinere maten zal er bovenaan geen ruimte 

tussen de punten zijn. 

 

Neem nu nog 6 kleine belletjes en zet deze vast onderaan iedere groene punt 

 

 

Panden aan de band zetten. (voor grote maten heb je 2 stukken gouden band, 

naai deze eerst aan elkaar zodat je 1 lange band krijgt) 

Neem de 2 achterpanden en leg deze met de goede kant naar boven en met de 

lange zijdes tegen elkaar voor je neer. 

Leg  nu de beide voorpanden links en rechts naast de achterpanden. Leg hierop 

de gouden band met de goudkleur naar beneden. Let hierbij op dat je precies 

het midden van de gouden band op het middenachter van de rok legt. Leg 

vervolgens de witte (oranje bij kindermaten) band daar weer bovenop, deze 



dient als versteviging voor de gouden stof. Hierbij ook het midden precies op 

middenachter leggen. 

Speld nu eerst de panden aan de banden en pas de rok aan. Zitten de 

voorpanden nog niet goed aan de voorkant speld deze dan naar voren. Je krijgt 

dan wat ruimte tussen de voor- en achterpanden. 

Je kunt ook nog de achterpanden iets uit elkaar 

leggen mocht je de ruimte nodig hebben. 

  

 

Als alles goed zit, stik je de panden en de banden aan elkaar. 

Vouw de band (goud en wit) nu naar binnen en stik hem dan weer vast 

 

 

Maak nu de band op de goede lengte en stik het klitten band aan de voorkant 

vast 

 



 

  

Jullie krijgen er nog een kraag van tule bij, deze worden door ons gemaakt. 

Heel veel succes! 

Heeft u nog vragen kom dan op zaterdagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur 

even lang in het Uulkesnust aan de brandlichterweg (wagenbouwloods) of 

neem contact op met één van volgende mensen: 

Marian Broenink 06-28861924 

Louise Lubben 06-51101427 

Miranda Harmsen 06-28875975 

Marieke Wolters 06-53124888 

Jolanda Nijland 06-57321717 



 


