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XAVIER   

Werkbeschrijving 

 

Voor beginnende naaisters zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Gevorderden kunnen naar eigen 

 inzicht te werk gaan. 

 

  

Foto’s Beschrijving 

 

Knip alle patroondelen uit de stof. Aan de binnenzak hoeft geen 

naadtoeslag aangeknipt te worden.  

De tailleband kan in de achternaad doorgeknipt worden of in één 

stuk geknipt.                    

Knip de bovenste figuurnaad tot aan de tekens in.             

Geef de figuurnaad op het achterbeen met doorslagpapier aan op 

de stof. Ook kan in het patroon een kier worden geknipt op de 

plaats van de figuurnaad en door die kier heen met krijt of met 

een verdwijnstift op de stof getekend worden.                                                              
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Stik de figuurnaad door de stof goede kanten op elkaar te leggen 

en te stikken. 

Vouw de naad naar het midden, strijk hem plat en stik hem aan de 

goede kant door. 

 

Leg de zakbeleggen goede kanten op elkaar op de broek voor.  

Stik de zakingangen. Knip de naden iets terug, vouw het beleg 

naar binnen en stik de zakingang door.                                         

 

Speld de zak met heupdeel goede kanten op elkaar op het andere 

zakdeel. Stik de zak tot aan de zakingang ( hier met speld 

aangegeven) dicht.                                                           
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Stik de achterpassen op de achterbenen ( let op de tekens van 

het patroon). Vouw de naden naar boven en stik ze smal langs de 

kant door.                                                            

 

Stik de figuurnaden naast de beide zakken. Let erop dat ze even 

lang worden. Vouw de naad naar achteren en stik de naad smal 

door.                                      

   

 

Vouw de naden van de zij- en onderkanten van de achterzakken 

naar binnen en stik ze rondom op een paar mm vanaf de kant vast. 

Vouw de bovenkant dubbel naar binnen.                               
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Stik de zakken op de aangegeven plaatsen op de broek. Verstevig 

de zakingangen met een trensje of siernietje. 

 

Stik de onderkanten van de broek aan de bovenkanten, let op de 

tekens. Strijk de naden naar beneden en stik ze op de goede kant 

door.               

 

Stik het zoombeleg en kort de naden iets in.                 
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Sluit de binnenbeennaden en de beleggen in één keer. 

 

Stik de zoom één keer smal langs de kant en een keer op 2,5 cm 

afstand van de rand door.           

 

Schuif de broekspijpen in elkaar en stik de kruisnaad in één keer.  

Indien er een ritssluiting moet komen, tot aan het ritsbeleg 

stikken.  Volg de werkwijze voor de rits zoals beschreven bij 

KIM. 

Er kan ook een nepsplit gemaakt worden. In dat geval de 

kruisnaad tot aan de taille dicht stikken. 
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Let bij het maken van de ritssluiting op de kant waarop de 

ritsopening moet vallen. Op de foto is de „mannenrichting“ te 

zien. Stik het split en de kruisnaad door. Verstevig het einde van 

het split met een trensje.                                                                   

Zet de tailleband aan, bijv volgens  DORTJE . Rijg elastiek in de 

tunnels. 

 

KLAAR  !  

 


