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Jeansrok  
Maten 34 - 46 

 

Materialen 

 0,9 – 1,1 m denimstof, 150 cm breed (1,1 – 1,4 m bij 135 breed) 

 1 metalen rits, 16 cm 

 2 schuifgespen 40 mm 

 2 tuinbroeksluitingen 40 mm 

 3 jeansknopen 

 Normaal naaigaren in een bijpassende kleur 

 Extra sterk naaigaren voor een typische jeansnaad 

 Vlieseline van fleece om de heupband te verstevigen 

 bernette b33 of b35 naaimachine 

 Rechte borduurvoet (optioneel) 

 Jeansnaald 90  

 

Tip 

Was alle stoffen vóór het knippen, omdat stoffen kunnen krimpen.  

 

Uitknippen 

In het papieren patroon is geen rekening gehouden met naadtoeslagen. Tijdens het knippen moeten de 

naadtoeslagen aan het patroon overeenkomstig de specificaties (=groen nummer) worden toegevoegd 

 

Belangrijk: de voor- en achterkant van het tuinbroekgedeelte worden elk 1x tegen de vouw aan uitgeknipt en 

elk 2x met de naadtoeslag in het midden. De extra rand voor de rits aan de voorkant van de rok wordt alleen 

aan de linkerkant mee uitgeknipt. 

 

A 2 x voorpanden (buitenkant) 

B 1 x voorpand tot de stofvouw (binnenkant) 

C 2 x voorkant heupbanden 

D 2 x voorpanden van de rok 

E 2 x rugpanden (buitenkant) 

F 2 x rugpanden tot de stofvouw (binnenkant) 

G 2x achterkant van de heupbanden 

H 2 x rugpanden van de rok 

I 2 x zakken 

J 1x sluiting 

 

Bovendien (zonder patroon): Twee stroken van 58 x 10 cm voor de bretels (inclusief 1 cm zomen), 

definitieve breedte 3,8 cm. 

 

Belangrijk: Breng de markeringen van het patroon voor figuurnaden, zakken en de knopen over op de stof 

 

Steken: Naai alles met een rechte steek en een steeklengte van 2,5 aan elkaar 

Doorstikken: Om een typische doorgestikte jeansnaad te krijgen, kunt u het beste extra sterk Mettler garen 

als bovendraad nemen en een jeansnaald 90. Vergroot de steeklengte tot 3,5. Vergroot ook de 

draadspanning (tot ca. 6). 

Omnaaien: Naai de randen om met een zigzagsteek (steekbreedte 5, steeklengte 2) of met de 

overlockmachine. 
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Naaien 

Voor- en achterkant van het tuinbroekgedeelte: Leg allebei de buitenste panden voor de voor- en 

achterkant met de goede kanten op elkaar en sluit de middennaad. Strijk de naadtoeslagen naar één kant en 

stik dubbel door met het extra sterke garen - een keer 2 mm breed en een keer met een tussenruimte van 8 

mm, dit kan het best met een naaivoet voor rechte steken worden uitgevoerd. Voor de smalle doorgestikte 

naad gebruikt u de binnenste markering op de borduurvoet, voor de bredere doorgestikte naad gaat u 

gewoon met de buitenkant van de voet langs de zonet gestikte naad. 

 
 

Naai de bretels: Leg de bretelgedeelten met de goede kanten op elkaar en naai ze langs de lange kant aan 

elkaar. Naai ook een van de twee korte kanten aan elkaar, zodat de bretels gemakkelijker met de goede 

kant naar buiten kunnen worden gedraaid. Keer de bretels met de goede kant naar buiten en stik aan beide 

kanten smal door, hiervoor kun je de rechte borduurvoet gebruiken en de tweede markering als oriëntering 

om langs te naaien. Leg tegen de rand van de bovenkant van het achterpand van het tuinbroekgedeelte met 

de goede kanten tegen elkaar met een tussenafstand van 1,5 cm vanaf de rand.

 
 

Maak het tuinbroekgedeelte helemaal af: Leg de binnenste tuinbroekdelen tegen de buitenste delen met 

de goede kanten op elkaar, naai de bovenkant en de zijkanten aan elkaar, let erop dat hierbij ook de bretels 

aan de achterkant worden vastgenaaid. Knip de naadtoeslagen in de hoeken terug, en knip ze in zodat de 

afgeronde hoeken mooi vallen. Keer de bovenpanden met de goede kant naar buiten. Stik het bovenstuk 

door met het extra sterke naaigaren, met een tussenruimte van 7 mm vanaf de rand. Je kunt ook de rand 

van de naaivoet als richtlijn gebruiken (=diepte van een kleine voet). 
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Figuurnaden: Sluit de figuurnaden in de achterkant van de rok. Strijk de naadtoeslagen naar het midden 

van het lijf en stik smal door.  

 

Zakken: Naai de randen van de zakken om. Werk de bovenrand eerst op 1 cm van de rand af, dan op 1,5 

cm en stik door met het extra sterke garen. Strijk 1 cm rond de rest van de randen en speld op de 

achterpanden van de rok vast (let op de markering). Naai de zakken vast en stik door met een afstand van 2 

en 8 mm. Stik tenslotte een schuine balk met een smalle zigzagsteek (steekbreedte: 2,5, steeklengte:1). 

 
 

Rokgedeelten: Leg de voor- en achterkanten van de rok met de goede kanten op elkaar en sluit de 

middennaad. Stik door met een afstand van 2 en van 8 mm. 

 

Linkernaad + ritssluiting: sluit de linkernaad onder de markering voor de split. Naai de naadtoeslagen 

samen om tot aan het reeds gesloten gedeelte. De randen die nog open liggen, waar de rits in moet komen, 

werk je ieder apart af. 

 

De rits innaaien: Strijk rond de naadtoeslagen van het open gedeelte boven de markering voor de split:  

aan de voorkant langs de markering voor de naad, aan de achterkant 1 cm (= de onafgewerkte rand bevindt 

zich 5 mm vanaf de naadmarkering aan de rand).  

 

Speld de ritssluiting onder het ruggedeelte in en hecht vast. Het eenvoudigst gaat dit met de hand met een 

rijgsteek. Vouw de sluiting langs de lange rand, met de goede kanten naar buiten. Naai de afgeknipte randen 

samen om.  

Leg de sluiting onder de al vastgehechte ritssluiting en speld alle lagen op elkaar. Naai de ritssluiting vast. 

Gebruik de ritssluitingvoet om door alle lagen heen te naaien. Sluit de ritssluiting. Speld de rand van de 

voorkant op de naadmarkering van de achterkant (de ritssluiting wordt hier nu onder verborgen). 

 

Speld de andere kant van de ritssluiting op de toeslag voor de sluiting in het voorpand (de buitenkant niet 

ook vastspelden). Verwijder de spelden die zijn gebruikt om de twee delen van de rok aan elkaar te spelden 

en vouw de sluiting naar de buitenkant. Naai de ritssluiting vast aan het sluitingdeel. Leg de sluiting weer 

naar binnen en stik van de voorkant naar buiten door en naai vast. Let op dat je de sluiting niet ook per 

ongeluk aan het achterpand vastnaait. Leg de sluiting tenslotte tegen het voorpand en naai een diagonale 

naad onder de ritssluiting.  

 

Stik de zijnaad onder de ritssluiting door op een diepte van 2 mm (gebruik de tweede markering). 
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Rechterzijnaad: Sluit de rechterzijnaad van de rok en naai beide naadtoeslagen samen om. Stik opnieuw 

tot op 2 mm diepte door. 

 

Heupbanddelen: Leg een voorkant en een achterkant van de heupband op elkaar en speld aan elkaar bij 

de rechterzijnaad. Zo kun je gelijk controleren welk gedeelte van de heupband naar buiten wijst. Haal de 

delen van de heupband weer uit elkaar en verstevig beide delen met vlieseline van fleece. Speld ze nu weer 

aan elkaar en sluit beide heupbanddelen langs de rechterzijnaad. 

 

Speld de tuinbroekgedeelten overeenkomstig de markeringen, met de goede kanten op elkaar, vast aan de 

bovenrand van de heupband, die met fleece vlieseline is verstevigd (met de snijranden op elkaar gelegd). 

Speld de binnenste heupband aan de andere kant (met de goede kanten van de heupband op elkaar en het 

tuinbroekgedeelte er tussenin). Naai de bovenrand van de heupband aan elkaar, zo worden ook de 

tuinbroekgedeelten vastgenaaid. 

 

Speld de onderrand van de buitenste heupband vast aan de rok, met de goede kanten op elkaar, en naai 

aan elkaar. Strijk 1 cm rond de naadtoeslag van de vrije rand van de heupband aan de binnenkant en speld 

vast. 

Naai met een smalle steek een keer rondom de heupband (langs de middelste markering). 

 

Knoopsgat naaien / knoop aannaaien: Leg de knoop in de knoopsgatvoet en bevestig de voet. Naai het 

knoopsgat voorin de heupband en begin 1 cm vanaf de rand. 

Sluit de ritssluiting en markeer de plaats van de knoop op het achterste gedeelte van de heupband. Zet de 

jeansknoop vast. 

 

Maak de bretels af: Zet de andere twee jeansknopen vast op de voorkant van het tuinbroekgedeelte, op de 

plaats van de markeringen. Haal elke bretel door een schuifgesp. Haal elke bretel tenslotte door een 

tuinbroeksluiting. Haal de uiteinden van de bretels nog eens door de schuifgespen, vouw ze en stik ze vast 

aan de gespen. 

 

Maak de rok af: Naai rondom een roknaad van twee keer 1 cm en strijk. Stik de naad met extra sterk 

naaigaren door. 
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