
       TUTORIAL

ROEZELROKJE

Deze tutorial is geschreven uit liefde voor mijn hobby en derhalve alleen te gebruiken voor persoonlijk gebruik.
 Niet voor commerciële doeleinden.  All Copyrights reserved @ Mama Mizzy's 2014



De basis voor het roezelrokje is een A-lijn-patroontje. Ik heb de mijne in katoen gemaakt, maar in tricot is dit ook 
mogelijk. Ik persoonlijk vind meerdere kleuren stof geweldig, maar ben je meer van het effen, dan is het ook een 
optie om alles in dezelfde kleur te maken.

Benodigheden:
A-lijn-rokpatroon (zie op www.mamamizzy.nl voor een tutorial hoe deze eenvoudig zelf te tekenen.) 
Stroken stof voor de roezels (hoe de maten hiervan op te meten voor uw eigen rokje lees je verderop) 
Een stuk sierband, hiervoor meet je de omtrek van de onderzijde van je rokje op en telt er nog enige naadwaarde 
bij op. 
Eventueel een applicatie.

De maten van de stroken bepalen.
Neem het voorpand van de rok. Meet de onderzijde op en vermenigvuldig dit met 2. Knip 2 stroken van 7 cm 
breed en de lengte de uitkomst van de gemeten maat x2,  die je net hebt opgemeten.  In mijn geval was de lengte 
van het rokje 40cm aan de onderzijde, dus knipte ik 2 stroken van 80 cm voor iedere kleur roezel. (waarom 
precies 2 stroken wordt verderop uitgelegd!) 

Voorbereiden patroon
Neem het patroon vanhet A-lijn rokje. Kun je geen A-lijnrokje vinden,dan heeft Mama Mizzy's op haar website 
een simpele werkbeschrijving voor het tekenen van een A-lijnrokje. Www.mamamizzy.nl)  
Neem van de onderzijde en van de bovenzijde 4cm af.   

http://www.mamamizzy.nl/
http://Www.mamamizzy.nl/


In elkaar zetten.

1. Stik de zijnaden van het A-lijnrokje (goede kanten op elkaar)
2. Zoom de onderzijde om. 
3. Neem de stroken en vouw ze allen 1cm om naar de foute zijde (een rolzoompje is nog netter, maar niet 

perse nodig) Stik de stroken smal door op 2-3mm.

4. Stik met de goede kanten op elkaar de zijnaden van de stroken. 

5. Stik de onafgewerkte zijde zonder af en aan te hechten met een grove steek (zo grof mogelijk) door op 
ongeveer 1cm, wanneer je nu de onderdraden aantrekt zul je merken dat je strook stof gaat roezelen. 



6. Doe bovenstaande bij alle stroken.

7. Neem het rokje en leg dit op de goede zijde voor je neer.
8. Schuif als het ware de onderzijde van het rokje in de eerste cirkel roezels. Maak vervolgens de roezels op 

maat rondom de onderzijde van het rokje.

9. Pin de roezels met behoorlijk wat spelden vast op ongeveer 1 cm van de onderzijde van het rokje. Zet de 
spelden haaks op de roezels in de stof, zoals op de foto.Op deze manier kun je voorzichtig (niet 
snelstikken want dan breekt je naald!) over de spelden heen stikken en de verdeling van de roezels precies
zo stikken als je ze had vastgespeld. 



10. De 2e laag roezels speld je vast en hierbij zorg je dat de eerstbevestigde strook roezels zo'n 2 cm onder de
tweede strook roezels uitpiept. (zie foto)

De reden waarom ik 2 stroken van dezelfde kleur gebruik om 1 roezel te maken voor rondom het rokje is de volgende: Door 2 stroken
te knippen en deze met de goede kanten op elkaar te stikken creeer ik zijnaden. Deze zijnaden kan ik als aanknopingspunt houden om
de roezels netjes verdeeld rondom het rokje te krijgen, waarbij ik dan dus altijd evenveel stof aan de voor als aan de achterzijde heb 
om te roezelen. Ik pin dan ook als eerste de zijnaden van de stroken op de zijnaden van het rokje vast en pin daarna pas met beleid de
roezels goedverdeeld over  het rokje vast met spelden. 

11. Ook de derde laag roezels speld je op idem manier vast als de tweede laag roezels. Zie dus punt 10 voor 
de omschrijving. 

Ik stikte de roezels vast met een zigzagsteek Dit omdat dit net iets meer versteviging biedt dan een enkele steek.



12. Knip overtollig stof aan de bovenzijde van de zigzag weg en pin je sierband net over de zichzagsteek. Pin
rondom vast. Begin hierbij bij een zijnaad en laat de band de naad net overlappen.

13. Stik zowel op de onderzijde als de bovenzijde van het sierband smal door op ongeveer 2mm

14. Het uiteinde vouw je dubbel en laat je net over het begin overlappen, pin het goed vast met spelden die je 
overdwars zet net als bij de roezels en voorzichtig overstikken.

15. Stik op de zijnaad het sierband ook in de breedte even door zodat de uiteind ook netjes afgewerkt is. Op 
de zijnaad zie je er het minst van terug!

Het roezelgedeelte van de rok is nu af. 



Je kunt er nu eventueel voor kiezen om er een applicatie op te maken. Ik koos voor een vogeltje wat ik uit een 
ander stofje knipte  en een paar gehaakte bloemen. Deze bevestigde ik op een beetje vintage manier op de stof met
een grove zigzagsteek.

16. Voor de tunnel voor het elastiek neem je de omtrek van je Alijn aan de taillezijde.  Ik deelde dit door 2 , 
Deze maat werd de lengte van mijn stroken (weer 2 stroken dus,  ivm die zijnaden die ik wil creeeren 
voor een nettere afwerking en als pijler voor verdeling heel handig ook)  Ik rekende aan beide zijden 1 cm
naadwaarde bij en stikte de 2 stroken met de goede zijden op elkaar op de zijnaden dicht. (dit moet heel 
secuur op de naadwaarde, daar je niet wilt dat je tunnel minder breed is als het rokje..)

17. Ik bevestigde de tunnel als biais.
Keer hiervoor je rokje naar de foute zijde, en stik de tunnel op 1 cm met de goede zijde op de foute zijde 
van het rokje vast. 



18. Keer je rokje. En strijk de naad plat. Vouw de tunnel dubbel en vouw aan de onbewerkte zijde 0,5 cm om.

19.  Pin rondom vast en stik daarna op 2-3mm smal op de goede zijde van het rokje door.
Laat hierbij een gat open van ongeveer 4 cm om je elastiek doorheen te halen. 
Stik het elastiek plat vast en zorg hierbij dat het niet gedraaid zit. 

20. Stik de laatste 4 cm voorzichtig vast, zonder hierbij je elastiek mee te stikken. 

Je roezelrokje is nu een feit :)


