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EEN GLADDE ROK VOOR DAMES.
U begint met het tekenen van een gladde rok.
De rok wordt op fictieve maten getekend. Als het papier niet goed doorschijnt, houdt u dan beide
tekeningen op elkaar tegen het raam dan ziet u het beter.
Probeer hierna nogmaals de tekening te maken op uw eigen maten.
De rok wordt met 0.5 cm. overwijdte in de taille van het achterpand getekend.
De tekeningen in het boek laten stap voor stap zien wat u moet doen.
Een hulpmiddeltje is dat de A-lijn, of de B-lijn altijd vaste plaatsen hebben
Zoekt u bijv punt A6 dan kijkt u altijd op de bovenste lijn.
Het voorpand (of voorrok) en het achterpand ( of achterrrok) worden tegen elkaar aan getekend.
U dient deze wel los te knippen van elkaar.
We wijzen u erop dat u de inleiding van deze cursus goed moet doorlezen voordat u aan de lessen begint.
In de eerste les wordt er bij iedere stap een duidelijke uitleg gegeven hoe u een bepaalde lijn moet tekenen.
Begin altijd met potlood.
Druk niet te hard op het papier want later worden al deze potlood lijnen weer weggegumd.
Vergelijk steeds de lijnen die u tekent met de lijnen in het boek.
Bepaalde uitdrukkingen zullen in het begin onduidelijk zijn maar worden in de lessen steeds uitgelegd.
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HET TEKENEN VAN DE BASISOPZET.
De maten van de rok zijn:

T.W.
H.W.
H.H.
R.L.

=
=
=
=

Taillewijdte
Heupwijdte
Heuphoogte
Roklengte

74
92
21
70

cm.
cm.
cm.
cm.

Beschrijving tekening 1:
1.

Van A

tot C

=

2.

Van A

tot B

=

4.

Van B

tot B1 =

5.

Van B

tot B2 =

3.

6.
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De roklengte.
U begint op de rechtse kant van het ruitjes papier met een verticale lijn
te tekenen van 70 cm.
Deze lijn geeft de roklengte aan.
Plaats op het bovenste punt van deze lijn een A en onderaan de lijn
een C.
Merk deze lijn met M.A. (middenachter).
De heuphoogte.
U meet vanaf het punt A 21 cm. af naar beneden.
Merk dit punt met B.
Dit punt is de heuphoogte.
Teken op de punten A, B en C haakse lijnen naar links.
Een haakse lijn tekent u door de korte kant van de liniaal precies tegen de lijn AC te leggen
De lengte van deze lijnen wordt later berekend.
¼ heupwijdte + 1 cm.
Vanaf B gaat u naar links om ¼ heupwijdte af te zetten.
Deze berekent u als volgt: de heupwijdte is 92 cm.
92 : 4 = 23.
U telt hierbij 1 cm. op ( 23 + 1 = 24 cm.
Meet vanaf B nu 24 cm. naar links, dit is B1.
¼ heupwijdte + 1 cm.
Herhaal stap 4, maar nu vanaf B1.
Merk dit punt met B2.
Op de punten B1 en B2 tekent u lijnen naar boven naar de A lijn en naar
beneden naar de C lijn.
Bovenaan merkt u de lijn met A1.
U merkt de lijn ook met M.V. (middenvoor).
Uw tekening moet er nu hetzelfde uitzien als tekening 1 hiernaast.
Als dit niet het geval is moet u op nieuw beginnen.
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Patroontekenen

deel 1

-4-

Beschrijving tekening 2:
7.

Van A1

tot A3

=

8.

Van A tot A2

9.

Van A3

tot A4

=

1 cm.
Ga op het punt A3 1 cm. naar boven en merk dit punt met A4.

10.

Van A2

tot A5

=

1 cm.
Ga op dit punt 1 cm. naar boven en merk dit punt met A5.

=

¼ taillewijdte + 2cm.
74 : 4 = 18.5 + 2 = 20.5 cm.
Meet vanaf A1 20.5 cm. naar rechts en merk dit punt met A3.
¼ tailewijdte + 4.25 cm.
74 : 4 = 18.50 + 4.25 = 22.75 cm.
Meet vanaf A 22.75 cm. naar links en merk dit punt met A2.

11.

Verbind B1 met de punten A4 en A5.

12.

Meet de afstand van A1 tot A4 en verdeel de lijn in 3 gelijke delen.
Merk de punten A8 en A9.

13.

Verdeel ook de afstand van A tot A5 in 3 gelijke delen en merk de punten A6
en A7.

14.

Op de punten A6, A7 en A9 komen figuurnaden.
Een figuurnaad is een bepaalde hoeveelheid stof die u gaat innemen.
De taille is bij iedereen smaller dan de heupen en het smaller maken mag
niet alleen bij de zijnaden gebeuren, vandaar de figuurnaden midden in de
rok.

15.

De figuurnaden worden haaks getekend.
De korte kant van de liniaal legt u tegen de schuine lijn van A1 tot A4 en A tot
A5
Teken lijnen met willekeurige lengte.
Uw tekening moet er nu hetzelfde uitzien als tekening 2.
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Tekening 2.
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Beschrijving tekening 3:
17.

Op A9 gaan we een figuurnaad tekenen van 10 cm. lang en 2 cm. breed.
De lijn die onder A9 op papier staat is de middenlijn van de figuurnaad.
U gaat op A9 1 cm. naar rechts en 1 cm. naar links.
Meet op de middenlijn precies 10 cm. lengte af en teken de figuurnaad.
Op A7 en A6 komen eveneens figuurnaden.
Op A 6 wordt de figuurnaad 2 cm. breed en 12 cm. lang.
Op A7 wordt de figuurnaad 2 cm. breed en 15 cm. lang.

U hebt bij punt 7 ¼ taillewijdte + 2 cm. afgemeten.
Deze 2 cm. is nodig om de figuurnaad te kunnen maken.
Bij punt 8 heeft u ¼ taillewijdte + 4.25 cm. afgemeten.
De figuurnaden in de achterrok zijn echter samen maar 4 cm. breed.
Er blijft nu 0.25 cm. overwijdte over.
Deze overwijdte wordt tijdens het naaien als toegift aan de tailleband verwerkt.
In de volgende lessen wordt dit nog nader besproken.
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Tekening 3.
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