
VOLGA VAN AVELON 
     moeilijkheidsgraad ***

Kenmerkend door zijn vrouwelijke signatuur en tijdloze ontwerp, versterkt Avelon ieder seizoen de 
kledingkast van menig vrouw. De Volga rok is een van de key pieces van iedere collectie. Door zijn 
simpele silhouet maar uitwerking in details blijft de rok eindeloos te combineren. De ceintuur sluiting 
is geïnspireerd op de “wrap technieken” van de nomaden rond de noordpool. Het geeft de rok een 
gelaagdheid en zorgt voor detail vorming die de rok iedere keer anders doen ogen.  

OVER HET PATROON
Alle patroondelen zijn inclusief 1 cm naadtoeslag, tenzij anders vermeld op het patroon.
De onderkant van de rok en ook de bovenkant van het voorpand zijn afgewerkt met een raw edge; 
het beleg wordt plat op de panden gestikt, dus aan deze zijdes van het patroon zit niet  
1 cm naadtoeslag.
 De rok sluit aan de achterkant door middel van een blinde rits. Voor het inzetten van  
een blinde rits heeft u wellicht een speciaal voetje nodig voor uw naaimachine.
Het patroon bestaat uit 15 verschillende patroondelen waarvan 3 delen uit voeringstof moeten 
worden geknipt en 2 delen uit plakvlies of plak katoen voor stevigheid.
De werkbeschrijving geeft de meest logische werkvolgorde aan en vraagt inzicht in patronen  
en kennis van het naaien van een kledingstuk.

BENODIGDHEDEN
ca. 1,8 meter stof 
ca. 1,6 meter voering stof 
plak vlies of plak katoen 
1 blinde rits van 22 cm
1 druk knoop
rijg garen
garen

Knip de patroondelen uit en speld ze op de stof. Zorg dat alle delen recht van draad op  
de stof liggen. De recht-van-draad lijn is aangegeven op de patroondelen, het is de rode lijn 
met pijltjes. 

Knip of snij de delen uit de stof. Geef met stofkrijt aansluitpunten en andere dingen aan, 
zoals de plek van de zakken, de riemlussen en coupnaden in het achterpand. De stiknaden 
van de plooien op het voorpand kunnen het beste worden geregen met rijg garen.

1 Strijk de patroondelen van plakvlies op de bijbehorende patroondelen van stof. 
2 Stik de ceintuur en de riemlussen en pers deze plat.
3 Bereid de zak delen voor en stik deze aan het voorpand.
4 Stik de zak opening dicht tot ongeveer 4 cm vanaf de bovenkant.
5 Stik de voering van het voorpand aan het boven beleg van het voorpand. 
6 Speld de bovenkant van het beleg plat aan de bovenkant van het voorpand  
  met de ingezette zakken en stik het vast op 3 mm van de bovenkant. 
  Let op: het voorpand heeft aan de bovenkant geen naadtoeslag: raw edge
7 Strijk de zoom van de voering in.
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8 Speld de blinde rits aan het achterpand en zet de rits tot 20 cm in.  
  De resterende 2 cm van de rits blijft los aan de binnenkant. Stik onder de rits  
  de rest van de midden achter naad dicht. 
9 Strijk de split op 4 cm van de kant in en stik de bovenkant van de split door.
10 Stik de coupenaden in het achterpand en pers deze plat.
1 1  Stik het beleg van de bovenkant achterpand aan de voering van het achterpand. 
  Op de plaats waar de coupenaden zitten vouw je in de voering een kleine plooi.  
  Het beleg van het achterpand is wat korter dan het achterpand zodat de rits  
  genoeg ruimte heeft om te sluiten aan de midden achter zijde.
12 Stik de bovenkant van het achterpand aan de bovenkant van het beleg. 
13 Stik het beleg en de voering van het achterpand voor een gedeelte vast aan  
  de rits en stik daarna de middenachter naad van de voering dicht.
14 Strijk de zoom van de voering in.
15 Stik de zij naden van het voorpand en het achterpand aan elkaar. 
   Let op: de bovenkant van het voorpand heeft een raw edge afwerking,  
  het achterpand niet. 
  Strijk de zij naden plat.
16 Stik de zoom van de voering en maak de split van de voering vast aan  
  de split van de rok.
17 Stik de zij naden van het onder beleg aan elkaar, speld het beleg aan  
  de onderkant van de rok en stik het beleg eerst op 3 mm van de onderkant en 
  vervolgens op 3 mm van de bovenkant van het beleg.
18 Speld de voering en de stof van het voorpand op elkaar en speld de rijg lijnen  
  van de plooien in het voorpand op elkaar. Stik de rechte plooi helemaal van boven  
  tot onder door. De schuine plooi wordt maar gedeeltelijk doorgestikt: 8 cm tussen  
  de aangegeven markeringspunten. Na het stikken worden de rijgdraden verwijderd.
19 Naai de druk knoop met de hand op het aangegeven punt.
20 Stik de riemlussen aan op de gemarkeerde punten en haal de ceintuur door  
  de riemlussen.

De rok is nu klaar

© AVELON
Het patroon van de Volga is alleen bestemd voor privé-gebruik en  
niet bestemd voor commerciële of handels- doeleinden.
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