
 

BERNINA Special Edition 

Redesign in no time: Van broek naar lange rok 

Zo’n klassieke donkere jeans is best leuk. maar ook wel weer een beetje saai. Daarom dacht 

ik: hoe kan ik deze broek nou nog een moderne look geven in plaats van weg te gooien? 

Nou, eigenlijk heel simpel! Wat als ik hier nou eens een lange rok van maak? Maar dan zou 

ik wel stof te kort komen… Daarom heb ik van een andere oude jeans, in een andere kleur, 

de pijpen afgeknipt en zo het leuke hippe contrast gekregen door deze er tussen te zetten. 

Tip: je kunt ook een ander stofje, bijvoorbeeld met een print, gebruiken. Ook heb ik een leuk 

patroon op de rok geborduurd. Dit patroon staat, samen met meer dan 300 andere 

borduurpatronen, op de USB stick die je nu ontvangt bij de BERNINA 790 Special Edition! 

Ik heb de rok hier gecombineerd met een blousje, maar je kunt er ook een leuk coltruitje, een 

sweater, een colbert of een lekker grove gebreide trui op dragen. De combi’s die je met zo’n 

rok kunt maken zijn eindeloos en dat maakt het eigenlijk zo leuk! Ook kun je de rok een 

persoonlijke touch geven met gebruik van borduursels. 

Ik zal je vertellen hoe ik dit Redesign project gemaakt heb. Het is echt heel simpel en 

iedereen zou het in principe moeten kunnen! 

Benodigdheden 

• 1 jeans 

• 2 jeans pijpen 

• B 790 PLUS Special Edition 

• Jeans garen (cognac) 

• Goede stofschaar (is altijd heel belangrijk voor een mooi resultaat) 

• Tornmesje 

• Versteviging voor het borduren (Tear away) 

• Jeansvoet #8 

• Borduurvoet #26 

• Lockmachine L460  

• Lockgaren (cognac, dezelfde kleur als het naaigaren) 

Van jeans naar lange rok 

Torn allereerst de zijnaden open tot heuphoogte. Torn vervolgens de naden van de 

binnenbenen open. Dit doe je ook bij het kruis tot de ritshoogte en achter tot op heuphoogte. 

 



 

Als je nu de broek plat neer legt, steken de twee punten van de kruisnaad uit. Deze leg je 

voor en achter over elkaar heen. Met het jeans garen stik je het net over de rand aan elkaar 

vast. Je stikt het dus, bij wijze van, door. Dit doe je op het achter- en voorpand van de broek. 

Op het voorpand net onder de rits en op het achterpand op heuphoogte. Zo krijg je dat de 

pijpen uit elkaar gaan staan en er een driehoek ontstaat.  

 

Vervolgens knip je van de tweede jeans de twee broekspijpen precies langs de naad af, 

zodat je vier delen hebt. Vervolgens leg je van de tweede jeans een jeansdeel tussen een 

driehoek deel van de eerste jeans. Je hebt aan de voor-, achter- en twee zijkanten een 

driehoek waar je dus een jeansdeel in legt. Dit jeansdeel leg je met de draadrichting naar 

beneden. Dit is belangrijke stap om te voorkomen dat het straks, wanneer het vast zit, gaat 

draaien. Een draadrichting zou je áltijd recht naar beneden moeten houden. We hebben 

allemaal wel eens een draaipijp gehad in een jeans (als je zijnaad ineens op je voorbeen zit). 

Dit komt doordat het patroon dan niet op draad richting is geknipt. Dat is vervelend en zit niet 

lekker. 

 



 

Speld in elke driehoek een jeansdeel. Je hebt dan boven, aan de binnenkant, twee 

driehoeken over die je na het vast stikken af knipt. 

Als je alle delen hebt vast gespeld zul je merken dat je beneden niet alles door kan spelden. 

Zo ontstaan er dus twee splitjes. Dit ziet er ook weer leuk uit en geeft een extra detail. 

 

Nu ga je smal langs de kant de jeansdelen vaststikken met het jeans garen. Dit doe je dus 4 

keer; de voor-, achter- en de twee zijkanten. Je ziet op die manier je rok ontstaan. Hoe leuk 

is dat! Kijk ook maar eens naar het filmpje, daar zie je dit proces ook goed. 

Als alle jeansdelen er in zijn gezet, heb ik hier met de L 460 alle zomen mooi afgelockt met 

dezelfde kleur garen als het jeans garen. Je kunt met een kleermakerskrijt de juiste lengte 

aftekenen, zodat je alle zomen op dezelfde hoogte houd. 

Je rok is dan klaar. Zo simpel is het! 

Borduren 

Ik heb er voor gekozen om op de rok een outline borduursel van een zonnebloem te plaatsen 

met stevig jeans garen. Dit borduurontwerp staat, met meer dan 300 andere 

borduurontwerpen die zijn geïnspireerd op Ann Lauren, op de USB stick die je nu ontvangt 

bij aankoop van de B 790 PLUS SE. 

 

De meeste jeans zijn voortaan stretch. Zorg er dus voor dat je er goede versteviging onder 

plaatst. Bij borduren op jeans, kun je het beste eerst de versteviging in de hoop spannen, 

dan met lijmspray het deel wat geborduurd moet worden er op plakken, en dan in je 

borduurmodule zetten.  

Één van de mooie functies van de B 790 PLUS SE is de pinpoint placement. Kijk maar eens 

in dit filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=G97WoDU1N_k&feature=emb_logo 

Na het borduren scheur je de versteviging eruit om de stof mooi soepel te houden. 



 

 

You made it! 

Ik ben benieuwd of jij dit ook durft met een jeans! En waarom niet? Als je een jeans toch niet 

meer draagt is het altijd de moeite waard om te proberen!       

Laat je ons het Redesign project zien dat jij maakt met oude jeans? Ik ben benieuwd! 

Groeten, 

Isabelle van het BERNINA TEAM 

 


