
 

BERNINA Special Edition 

Redesign in no time: Van jeans tot stroken rok! 

Tja, ik had dus nog een jeans liggen die best leuk was. Een beetje ruim en niet echt hét 

model, maar nog wel een leuke kleur. Daarom liet ik het steeds in mijn kast liggen… 

Aangezien denim rokjes nu in de mode zijn, dacht ik: hoe maak ik hier nou een leuk rokje 

van? 

Ik houd wel van stroken rokjes. Je kunt er leuke cowboylaarsjes onder dragen en je bent 

klaar voor de zomer én de winter! Daarom ik ging weer eens aan de slag met de bekende 

schaar, want een goede stofschaar is essentieel bij het redesignen van je kleding! Bekijk van 

tevoren wel even kritisch je kledingstuk voor je begint met knippen… Het lijkt vaak moeilijker 

dan het is.       

Benodigdheden 

• Een oude jeans 

• Stofschaar 

• Polysheen garen 

• BERNINA 480 Special Edition 

• Rimpelapparaat #86 (ja, ook hier!) 

• L 460 lockmachine 

• Kleermakerskrijt 

• Centimeter of liniaal 

Knippen 

Allereerste heb ik de pijpen van de jeans geknipt. Dit doe ik nèt boven het kruis, maar dan 

ook echt nèt! Zorg er ook voor dat de achterkant iets langer blijft dan de voorkant. Probeer 

het een beetje rond af te knippen, zodat het mee gaat met de vormen van je lijf. 

Dan heb je dus 2 pijpen over... Die gaan we open en los knippen! Dat wil zeggen dat je langs 

de naad de voorkant van de pijp van de achterkant los knipt. Het achterpand van de pijp is 

altijd wat groter; dit is altijd zo bij een broek patroon. Als het goed is heb je na deze stap 4 

delen: 2 voorpanden en 2 achterpanden. De pijpen lopen taps toe, dus het is mooi om de 

smallere kanten naar boven te laten lopen. Je kunt nu de boven kant van de voorpanden aan 

elkaar stikken als één naad. Dit wordt de zijkant van de strook die straks mooi moet 

aansluiten op de zijnaad van je bovenstuk. Hetzelfde doe je ook met de achterpanden. 

Rimpelen 

Dan adviseer ik je om nu al je rolzoom aan de onderkant van de panden af te werken. En 

daar komt dan rimpelapparaat # 86 weer van pas. Je gaat beide vormen nu rimpelen, zodat 

je twee mooie stroken krijgt. 

Ik heb het rimpelapparaat hier op dezelfde instellingen gezet als bij de sweater. Ga voor 

steeklengte 3, de steekkeuzehevel op 6, en bepaal weer met de stelschroef de diepte van je 

plooi. Ook hierbij adviseer ik eerst even een proefje te doen met jouw jeans en te bekijken 

wat jij mooi vindt. Dit is vaak persoonlijk en het ligt ook echt aan de dikte van de stof hoe je 

rimpel er straks uit ziet. 

Het leuke resultaat ontstaat als je de stroken aan de rok gaat zetten. De achterpanden van 

de jeans, die nu de langere stroken zijn, worden de onderstroken van het rokje. Dus mijn tip 

is om die eerst aan je bovenstukje vast te zetten. Dit doe je door je strook gewoon op het 



 

bovenstuk te leggen op ongeveer 1 cm van de kant. Houd de zijnaad van de strook op de 

zijnaad van je bovenstuk en speld het vast. Stik het vervolgens met een steeklengte van 3, 

het liefst met een mooi jeansgaren. Is de strook niet lang genoeg om tot de volgende zijnaad 

te komen? Dat is niet erg, er komt namelijk aan de andere kant van de rok nog een strook 

overheen.  

Als de onderstrook aan het bovenstuk zit, kun je ook de bovenstrook het bovenstuk vast 

spelden. Leg beide stukken gewoon plat op elkaar, zodat je het leuke ruche aan de 

bovenkant mooi ziet. Stik dit ook weer vast met het jeans garen, naar voorkeur in dezelfde 

kleur als die van de rolzoom. 

You made it! 

En klaar is je stoere stroken rok! Het lijkt misschien moeilijk, maar zoals ik al zei: het is zo 

gepiept! En houd je meer van een hogere rok? Dan gebruik je gewoon een high-waste jeans 

voor dit project! 

Rimpelapparaat # 86 is bij de Authorized BERNINA Dealer verkrijgbaar. Ik vind dit zelf echt 

een musthave voor bij je naaimachine als je veel meisjes- of dameskleding maakt! Het is zó 

leuk om mee te experimenteren! Kijk maar eens naar de filmpjes op ons YouTube kanaal of 

op onze blog; we laten je alle mogelijkheden van dit accessoire zien! 

Ik ben benieuwd wie dit leuke project gaat uitproberen! Mijn collega’s hebben al een run op 

deze rokjes, dus ik ben benieuwd naar jullie resultaten.       Deel deze in onze Community of 

op social media met #BERNINAredesign. En houd ons in de gaten, want er komen nog veel 

meer leuke redesign projecten aan! 

Groeten, 

Isabelle van het BERNINA Team 

 

 


