
Tule rokje naaien 

De kerst is in aantocht! Met het nieuwe glitter elastiek van G. Brouwer maakten ByNelly’s 
een leuk kerstrokje. Kinderen beginnen gelijk te dansen als ze het rokje aan hebben. We 
gebruikten de hele breedte van de stof, zodat het rokje wijd valt en een chique uitstraling 
krijgt. Het glitter elastiek is een echte ‘eyecatcher’ en maakt de rok geschikt voor elke 
gelegenheid.  
 
Dit project is zowel voor beginners als voor gevorderden erg leuk om te doen. We hebben 
naast de werkbeschrijving een handig filmpje gemaakt waarin alle stappen uitgelegd 
worden. De werkbeschrijving maakten we voor een baby rokje van 8 tot 18 maanden. Let 
daarom wel op als je een grotere rok maakt dat je bij stap 9 en 13 de rok naar de juiste 
centimeters rimpelt.  

 
  
Benodigdheden baby ( 8 tot 18 maanden) 

 Voering 20 cm. (G. Brouwer) 

 Tule 40 cm (G. Brouwer) 

 Elastiek 45 cm (G. Brouwer) 

 Garen  (G. Brouwer) 

 Schaar 

 Spelden 
  
Stap 1: leg de zijkanten van de voering op elkaar. Naai aan de verkeerde kant de zijkant dicht 
Stap 2: Leg de zijkanten van de tule op elkaar. Naai aan de verkeerde kant de zijkant dicht 
Stap 3: Vouw de tule dubbel, zodat de genaaide kant naar binnen valt. 
Stap 4: Leg de tule met de open kant onder de naaimachine met 1 cm vanaf de kant van de 
stof 
Stap 5: Zet je naaimachine op de grootste steek voor het rimpelen van het tule 
Stap 6: Naai nu helemaal rond zonder aan of af te hechten 
Stap 7: Zet het voetje nu een 1 cm onder het draad en naai nog een keer rond zonder aan of 
af te hechten. 



Stap 8:  Deel het tule in 4 delen. Zet bij elk deel een speld dwars in de tule 
Stap 9:  Zoek de 2 bovenste begin draden op en begin hier zachtjes aan te trekken. Als het 
goed is beginnen er rimpels te ontstaan. Schuif de rimpels door totdat de tule 55 cm rond is. 
Stap 10: Leg de tule even aan de kant en begin nu met de voering.  Lock of zigzag de voering 
aan 1 kant af (dit wordt de bovenkant). 
Stap 11: Leg een rolzoom in de onderkant van de voering en naai dit 
Stap 12: Deel de voering in 4 stukken en zet in elk deel een speld dwars in de stof. 
Stap 13: Nu ga je de voering rimpelen. Doe dit net zoals bij de tule; zet je naaimachine op de 
grootste steek. Vervolgens ga je 1 cm vanaf de kant naaien (zonder aan of af te hechten). 
Naai daarna 1 cm onder het  voorgaande draad nog een keer helemaal rond. Zoek de 2 
begindraden en trek hier zachtjes aan, zodat de voering gaat rimpelen. Schuif de rimpels 
voorzichtig door totdat de voering 55 cm rond is. 
Stap 14: Speld de tule en de voering ( met de 4 delen) op elkaar. Tip: Speld de naad van de 
tule en de stof op elkaar, dit is mooier als afwerking. Zorg ervoor dat je overal gelijke rimpels 
krijgt. 
Stap 15: Naai de tule en de voering op elkaar.  Vergeet niet je naaimachine weer op een 
gewone steek zetten. Naai precies tussen de rimpeldraden. 
Stap 16: Pak nu het elastiek en zigzag of lock deze af aan de uiteinden. 
Stap 17: Naai het elastiek dicht, ongeveer 1 cm vanaf de kant (ga er een paar keer overheen, 
zodat je zeker weet dat het niet los schiet). Vouw het open. En stik het elastiek plat. 
Stap 18: Deel het elastiek en het rokje in 4 stukken. Speld de delen op elkaar en naai ze vast. 
Stap 19: Knip alle draden af en het rokje is klaar voor gebruik! 
 
Benodigdheden kind 2/3 jaar: 
Voering 25 
Tule 50 cm. 
Elastiek 50 cm 
Tule en voering rimpelen tot 60 cm 
 
4/5 jaar: 
Voering 30 cm 
Tule 60 cm 
Elastiek 52 cm 
Tule en voering rimpelen tot 65 cm 
 
6/7 jaar: 
Voering 35 
Tule 70 cm 
Elastiek 55 cm 
Tule en voering rimpelen tot 70 cm 
 
Let op! Meet altijd even het elastiek na op de taille en de voering op de lengte van de rok. 
Dit kun je vooraf dan nog aanpassen, achteraf wordt dit lastiger.  
Tip: Meer volume in het tule rokje? Gebruik dan een extra laag tule.   
 
* Haarband: We gebruikten een stukje elastiek (hoofdomtrek) en een reepje tule voor de 
haarband. In het reepje tule legden we een strik. Dit maakt het setje echt af! 


