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Draaibroek ROBERTA 

Design: glitzerblume*de  

   

 

Knip alle patroondelen met naadtoeslag 

volgens de kniplijst uit de stof. 

 

  

 

Speld de achterzakken met de goede kanten 

op elkaar en stik ze rondom. Laat aan de 

bovenkant een stukje open om te keren.   

Knip de naadtoeslagen korter, de hoeken 

schuin weg. Keer de zak en stik de 
bovenkant door, sluit daarbij de keeropening. 
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Stik de figuurnaden in de zakkleppen en stik 

ze aan de goede kant door.  

 

Knip de zijzakken met aangeknipt beleg of 

knip een zak en een voeringzak.  

Stik de figuurnaden en stik ze aan de goede 

kant door.   

   

 

Vouw het beleg naar binnen en stik hem 

door. Strijk de overige naadtoeslagen naar 
binnen.  

Of leg zak en voeringzak met de goede 

kanten op elkaar en stik ze rondom op elkaar 

net als de achterzakken. Doe hetzelfde met 

de zakklep.   

Keer de zak en de klep.  

 

Stik de achterpassen aan de achterbenen. 

Stik voor het schortje een 8 cm lang bandje 

dubbelgevouwen mee. Stik het volgens de 
patroontekens tussen de panden uit.    

Vouw de naadtoeslag naar boven en stik hem 
aan de goede kant door.   
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Speld het zakbeleg goede kanten op elkaar 

aan de zakingangen van de voorbenen. Stik 

de zakingangen. Vouw het zakbeleg naar 

binnen en stik de zakingang door.  

 

Speld de zak met heupdeel onder het 

zakbeleg en stik de ronde kanten op elkaar.   

Speld voor- en achterbenen met de goede 

kanten op elkaar en sluit de zijnaden. Vouw 

de naadtoeslag naar het achterbeen en stik 

hem aan de goede kant door.    

 

Stik de zijzak met de klep op de zijkant van 

een been.  

 

Stik de achterzakken volgens de 

patroontekens op de achterbenen.  
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Sluit de binnenbeennaden en stik ze naar 

wens door. Dat gaat het gemakkelijkste als 

de broek binnenste buiten zit en dan aan de 

binnenkant stikken.Zoom de broekspijpen.  

   

 

Voor een broek met ritssluiting staat de 
beschrijving HIER .  

Broek met knoopsluiting of met 

drukkers   

Strijk de rechte kant van het losse splitbeleg 

naar binnen. Geef een inknipje in de 

splitbelggen in het hoekje waar het split 
begint.   

Stik het splitbeleg met de goede kanten op 

elkaar op het aangeknipte splitbeleg. Knip de 

naadtoeslag in de ronding wat korter en keer 
het beleg.   

   

 

Vouw het splitbeleg aan de andere kant naar 

binnen en stik hem smal langs de kant door.  

Maak naar wens knoopsgaten in dit gedeelte. 
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Keer 1 been binnenste buiten en schuif daar 

het andere been in zodat in de kruisnaad de 

stof met de goede kanten op elkaar ligt. Stik 

de kruisnaad tot het inknipje  

 

Leg de splitbeleggen op elkaar. Stik de 

kruisnaad smal door en stik een trensje bij 

het begin van het split. 

 

Stik de tailleband vast.  

Sla drukkers in of naai knopen aan.   

 

Leg de schortdelen met de goede kanten op 

elkaar en stik in de hoeken de strikbanden 

tussenuit.  

Stik de schortjes rondom op elkaar. Laat aan 

de onderkant een stukje van cc. 10 cm open 
om te keren.  

Knip de naadtoeslag wat af, knip de hoeken 

schuin weg en keer het schortje naar de 

goede kant.   
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Stik het schortje rondom door en sluit daarbij 

de keeropening.  

 

Maak volgens de patroontekens 

knooopsgaten in het schortje of sla drukkers 

in. 

Leg het schortje in het midden van de broek 

en geef op de broek aan waar de knopen of 

drukkers moeten komen. Sla de drukkers in 

of zet de knopen aan. 

 

Knoop het schortje vast, vouw het om de 

broek heen en haal de strikbanden door de 

lussen achter op de broek. Strik het schortje 

dicht. 

 

 KLAAR! 

 

 


