
Aan het strand wil len dames zonnebaden maar ook soms even een

hapje of drankje halen zonder zich meteen helemaal te hoeven

aankleden. De ideale oplossing daarvoor zijn de strandrokjes. Deze

rokjes kun je snel even over de badkleding draperen en ze geven

dan meteen ook iets meer bescherming tegen zonnestralen,

tegenwoordig kunnen die nogal schadeli jk zi jn voor de huid!

De rokjes kunnen soms perfect bi j de badkleding passen door

dezelfde kleuren en prints maar mogen gerust ook juist een heel

ander uiterl i jk hebben. De rokjes zijn er in al lerlei verschil lende

soorten, van ultra kort tot helemaal aan de grond.

Ook het materiaal kan heel verschil lend zijn, soms is bij de wat

kortere rokjes dezelfde elastische stof gebruikt als voor de

badkleding zelf maar voor langere rokjes gebruikt men meestal

dunnere minder zware stoffen als voile of een dunne katoen.

Een strandrokje sluit niet strak aan zoals badkleding dus hoeft de stof

niet elastisch te zijn. Maar net als bi j badkleding moeten ook de

strandrokjes wel aan een paar andere eisen voldoen:

kleurvast tegen de inwerking van fel zonl icht

sneldrogend omdat vaak het l ichaam nog nat is van het

zwemmen

kreukarm omdat de rokjes los rondsl ingeren op het strand

sterke vezel zodat de rokjes door het rul le zand niet meteen

kapot gaan

STRANDROKJES



Er zijn allerlei soorten strandrokjes. Rokjes die maar net de billen bedekken  rokjes tot aan de knie of
net erover  langerokken tot aan de grond  wijde rokjes of nauwe rokjes ... er is van alles te zien op
de stranden en bij de zwembaden.

PAREO
De pareo is al heel lang bekend uit tropische oorden, het is een eenvoudige grote doek die op allerlei manieren om

het l ichaam kan worden gedrapeerd. Meestal van dunne geweven stof en ongeveer 1 20cm bij 1 50/1 80cm groot. Om

de heupen geslagen reikt de pareo ruim tot aan de grond maar hoger geknoopt is deze natuurl i jk een stuk korter.

OMKNOOPROKJE
Tegenwoordig zi jn er ook tal loze soorten kortere rokjes die eenvoudig om de heup geknoopt kunnen worden. Vaak

als driehoekige lap zodat de rok achter wat lager valt maar ook vaak als rechthoek die aan 2 punten

samengeknoopt wordt.

WIKKELROKJE
Een wikkelrokje heeft iets meer model dan de eenvoudig omgeknoopte lappen, soms zijn er zelfs zi jnaden

aangebracht zodat het rokje naar onderzoom wat wijder is. Een wikkelrokje kan opzij open zijn maar er zi jn ook

rokjes die middenvoor over elkaar vallen. Meestal sluiten de rokjes met een strikkoord.
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Een strandrokje is helemaal niet zo moeilijk om zelf te maken. Een ingewikkeld patroon heb je er niet
voor nodig en ook niet veel ervaring. Eigenlijk een ideaal kledingstuk om voor het eerst zelf iets
leuks in elkaar te zetten! Enkele ideetjes bij elkaar :

HET OPEN WIKKELROKJE

Dit zi jn eenvoudige rokjes die je om de heupen

dichtstrikt met een koordje. Op de plek waar je het

rokje strikt valt het open, vooral wanneer je beweegt.

Het rokje zelf is niet meer dan een rechte strook stof.

Dit kan dezelfde stof zi jn als de badkleding maar ook

dunne katoen met dezelfde kleur of print. Ook een

contrastkleur kan een leuk effect geven.

Dit heb je nodig:
* stof voor het rokje

* band voor de strik

* garen en naaimachine

* papier en potlood

* schaar en meetl int

Dit moet je doen :
* meet de omvang rond de heupen waar je het rokje vast wilt maken

* meet de roklengte die je wenst

* teken een rechthoek op het papier; horizontaal de omvang en verticaal de roklengte

* speld de papieren rechthoek op de stof en knip het uit

* knip het band in dezelfde lengte van de papieren rechthoek + 60cm

* speld het band langs een lange zijde van de stof, laat aan weerskanten 30cm uitsteken

* stik het band vast langs de rand van het band (aan 1 zijde)

* vouw het band om zodat de stof ertussen zit en stik het langs de andere rand op de stof

bij geweven rafelende stofmoet je de andere zijden afwerken;

langs de hele rand enkele mm omvouwen, nog eens vouwen en doorstikken



HET WIKKELROKJE MET RONDE HOEKEN

Het geeft ook een heel leuk effect om de losse hoeken van zo'n omslagrokje rond te maken.

Dit moet je doen :
* vouw het papieren patroon dubbel

* zoek een ronde vorm (bijvoorbeeld een bord)

om een ronding te tekenen en knip dit uit

* verwerk het rokje daarna net als het open wikkelrokje

HET ASYMMETRISCHE WIKKELROKJE

Op een vergeli jkbare manier kun je ook een asymmetrisch rokje maken. Waar de strikbanden

komen is zo'n rokje meestal heel kort, bi jvoorbeeld 1 0 of 1 5cm. Bij de vouw van het patroon is

het rokje dan juist weer langer, tot net over de bil of misschien tot halverwege de dij .

Dit moet je doen :
* vouw het papieren patroon dubbel

* meet langs de korte open kant zo'n 1 0 tot 1 5cm naar beneden af, zet daar een stip

* meet de lengte die wenst voor de langste kant en meet dit langs de vouw naar beneden af

* verbind beide punten met elkaar door een beetje gebogen li jn

* verwerk het rokje daarna net als het open wikkelrokje

Bij stoffen die niet rafelen (zoals lycra) kun je zelfs een fantasievorm knippen als op de foto



HET OVERSLAG ROKJE

Iets ingewikkelder zi jn de overslagrokjes, hier valt een deel van het

voorpand over elkaar. Om afzakken te voorkomen knoopt men dit

soort rokjes meestal om de tail le ipv om de heupen. Omdat de tai l le

smaller is dan de heupen moeten de rokjes wat wijder zi jn naar de

onderkant toe. Dit kan door er zi jnaden in te maken.

Dit heb je nodig:
* stof voor het rokje

* band voor de strik

* garen en naaimachine

* papier en potlood

* schaar en meetl int
Dit moet je doen :
* meet de omvang rond de tai l le (of waar je het

rokje vast wilt maken)

* meet de roklengte die je wenst

* teken een rechthoek op het papier;

horizontaal de omvang en verticaal de lengte

van het rokje

* verleng de onderrand met 1 0cm aan

WEERSZIJDEN (dus 2x 1 0cm)

* trek vanaf hier nieuwe schuine l i jnen naar de

bovenrand;

* dit is het achterpand van het rokje

* speld het patroon op de stof en knip het uit

een enkele laag stof

* meet langs de bovenrand van het papieren

patroon rechts 5cm af

* trek vanaf dit punt een verticale l i jn naar de

onderrand

* knip het paier op deze li jn door, het grootste

stuk is het voorpand van het rokje

* vouw de stof dubbel en knip het voorpand uit

een dubbele laag stof

* knip het band in dezelfde lengte van de

totale bovenrand + 1 40cm

* speld het band langs een lange zijde van de

stof, aan weerskanten steekt 70cm uit

* stik het band aan 1 zijde vast langs de rand

van het band

* vouw het band om zodat de stof ertussen zit

en stik het langs de andere rand door

bij geweven rafelende stofmoet je de andere

zijden afwerken; langs de hele rand enkele mm

omvouwen, nog eens vouwen en doorstikken



STRIKKOORDJES kun je ook zelf maken!

De koordjes om de rokjes vast te strikken kun je bijvoorbeeld van dezelfde stof maken als de badkleding.

Wanneer je ze langs de hele bovenrand vaststikt kunnen ze niet losgetrokken worden. Het is ook een leuk

decoratief accent om de koordjes extra lang te maken zodat je ze nog eens om je heen kunt slaan.

Dit moet je doen :
* Knip een strook van 4cm breed. Neem als lengte de omvang (tai l le of heup) + minstens 60cm lengte om te kunnen

strikken. Wanneer je de koordjes een keer extra om je heen wilt slaan verleng je de strook met nog eens de omvang.

Soms zal de stof niet lang genoeg zijn en moet je enkele stroken aan elkaar stikken om de juiste lengte te kri jgen.

* Speld de bies (met de goede kant naar beneden) aan de binnenzijde van de stof langs de bovenrand. Laat aan

weerszijden minstens 30cm uitsteken voor de strik en de extra lengte voor een koord dat je extra wilt omslaan.

* Stik de bies vast op 1 cm afstand van de rand : gebruik een zigzag steek voor elastische stoffen en een gewone

rechte stiksteek voor geweven stoffen.

* Vouw de bies over de hele lengte om naar de voorzijde, dus ook waar het rokje niet vast zit. Vouw een naadje naar

binnen tussen de stoflagen en speld al les vast.

* Stik de bies helemaal door met een tweelingnaald en leg een knoop in de uiteinden.

Natuurlijk kun je strandrokjes
ook maken zonder strikkoord!

Knip dan aan de stof een extra flap

om een strik te maken. Neem voor

de flap minstens 20cm lengte en 5cm

breedte.

Of knip de stof in een driehoek en

gebruik de punten om te strikken.

Hoe werk je de randen van een strandrokje af?

Geweven katoen moet je een zoompje geven omdat de stof anders gaat rafelen. Vouw de hele rand een

paar mm om, vouw nogmaals om en stik door met een rechte stiksteek.

Ook een leuk effect is om langs de onderkant een sierbies mee te stikken

Stretchstof rafelt niet en kun je gewoon zo afknippen. Leuke andere ideetjes:

* Knip de randen een cm van elkaar zo'n 5 tot 1 0cm in voor een franje rand

* Knip ipv een rechte rand een onregelmatige vorm zoals op de foto van het asymmetrishe rokje

* Stik de hele rand af met een locksteek in contrastkleur

* Stik de rand af met een locksteek en rek ti jdens het stikken de stof uit voor een golvend effect




