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Werkbeschrijving ������������������������������������ 
Maten  74/80, 86/92, 98/104, 110/116, 122/128 
De maten 74/80 en  86/92 hebben extra luier-ruimte. 
 
Tip          
De ��������� is een mengeling tussen tuinbroek, overall en jurk in ¾ lengte. 
De kruisnaad zit dieper dan bij normale broeken en geeft daardoor veel bewegingsvrijheid.  
De wijde broekspijpen die bij de tailleband gerimpeld worden, wekken de indruk van een jurk. Door de 
strikbanden aan de zijkanten kan de taille naar wens aangepast worden. Maar het model kan zeker ook 
zonder deze strikbanden gemaakt worden. De ��������� zit dan wat nonchalanter. Het elastiek 
onder de armen zorgt voor een perfecte en aangename pasvorm rondom de borst.                          
 
Bij maat 86/92 kan de extra luier-ruimte gemakkelijk weggelaten worden door de broekpanden bij de 
tailleband 3 cm korter te knippen. 
 
Dit patroon kan van veel soorten stof gemaakt worden. Beginnende naaisters kunnen beter niet rekbare 
stof kiezen, het beste een katoenen stof zoals poplin.  
 
De patroondelen op het patroonblad zijn zonder naad – en zoomtoeslagen. De strikbanden zijn inclusief 
naden.                                                                              
 
Maten 
Maten in cm 74/80 86/92 98/104 110/116 122/128 
bovenwijdte klaar          59 61 63 65 69 
bovenwijdte 
volgens patroon 

67 69 71 73 77 

taillewijdte 65 67 69 71 75 
heupwijdte 94 97 100 103 109 
zijlengte   56,5 63 66 72,5 81,5 

 
 
Benodigdheden 
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+ stukje stof als versterking voor de schouderbanden  
+ 2 koordstoppers. 4 koorddopjes 
+ 4 x 20 cm koord               
+ 2 x 8 cm elastiek van 10 mm breed   
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knipvoorbeeld  
 

 

knippen     
 
 
 
 
stof 
1 = 1 x pas voor aan de stofvouw 
2 = 1 x pas achter aan de stofvouw 
3 = 1 x broekpand voor uit dubbele stof  (= 2 delen) 
4 = 1 x broekpand achter uit dubbele stof (= 2 delen) 
5 = 1 x zak uit dubbele stof (= 2 delen) 
6 = 2 x strikbanden uit dubbele stof (= 4 delen) 
 
 
 
 
 
 
voering     
1 = 1 x pas voor aan de stofvouw 
2 = 1 x pas achter aan de stofvouw 
5 = 1 x zak van dubbele stof (= 2 delen) 

 
voorbereiden 
Verstevig de schouderband - uiteinden aan de verkeerde kant met vlieseline. Verstevig ook de zakdelen 
op de plaats waar de knoopsgaten komen.                                                                              
 
Strijk de strikbanden. Vouw hiervoor de strook stof aan de lange kant dubbel en dan nog een keer de 
zijkanten naar het midden vouwen. Er blijft ¼  breedte over. 
 
werkwijze 
zakken: Stik knoopsgaten op de aangegeven plaats in de bovenste zakken of sla nestels in. Rijg koord 
door de knoopsgaten/ nestels en zet de uiteinden op de naadtoeslag van de zak vast. Speld zakdelen 
en voeringzakken goede kanten op elkaar (g.k.o.e.). Stik de zakken maar laat een stukje open om te 
keren. Let er op dat de koordjes die door de gaten naar buiten steken, niet per ongeluk mee gestikt 
worden. Knip de naden kort af en de hoeken schuin af. Keer de zakken en strijk ze. Rijg de 
koordstoppers en koorddopjes aan het koord. Stik de bovenste rand van de zakken door en sluit daarbij 
de keeropening. Stik twee naden parallel met de bovenkant: één boven de knoopsgaten/nestels en één 
eronder zodat een tunnel ontstaat.                                                                                                                            
 
Leg de voor- en achterpassen g.k.o.e. en stik de zijnaden. Doe hetzelfde met de voeringpassen. Schuif 
de passen g.k.o.e. in elkaar en stik de armsgaten, de schouderbanden en de hals in één keer. Knip de 
naden kort af en keer de pas. Stik hem aan de goede kant twee keer door.                                                           
Stik een tunnel links en rechts onder de armen.  –  1,5 cm vanaf de eerste naad. Voor de volgende 
maten gelden de tunnellengten : 74/80 en 86/92 = 11 cm, 98/104 = 12 cm, 110/116 = 13 cm en  
122/128 = 14 cm. 
Rijg elastiek door de tunnels en zet de uiteinden goed vast.                   
 
Stik de passen van boven- en voeringstof op elkaar op de naadtoeslag, zodat er niets meer kan 
verschuiven.                                          
 
Stik de zijnaden van de broekdelen, g.k.o.e. Werk de naden af, vouw ze naar achteren en stik ze op de 
goede kant door.                                             
Zet de zakken op de aangegeven plaatsen op de broekspijpen. Stik ter versteviging een trensje bij de 
zakingangen.  
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Sluit de binnenbeennaden goede kanten op elkaar en werk ze af.  
Schuif de broekspijpen in elkaar g.k.o.e. en stik de kruisnaad. Werk deze af en stik hem aan de goede 
kant door.           
 
Rimpel de broek tot aan de wijdte van de pas in. Stik hiervoor rimpeldraden met een grote steek en 
verlaag de draadspanning. Met deze steek twee parallelle naden stikken in de naadtoeslag van de 
broek. Zet de uiteinden van de rimpeldraden vast. Als je nu aan de onderdraden trekt, rimpelt de stof. 
Verdeel de plooitjes gelijkmatig. Zet de andere uiteinden van de rimpeldraden vast met bv. een knoop.                                  
 
Stik de gestreken strikbanden dicht en zet deze op de goede kant van de pas op de aangegeven 
plaatsen vast. De strikbanden wijzen naar de schouders. Speld de broek aan de pas g.k.o.e. Let daarbij 
op dat de strikbanden niet tussen de naad komen.                                                                                                                                            
Stik de taillenaad, werk de naad af en vouw deze naar boven. Stik hem door.         
 
Zoom de broek. 
 
Maak knoopsgaten en zet knopen aan.              
 
 
 
Variaties : i.p.v. een gerimpeld aangezette broek kan deze ook door middel van plooien op de juiste 
breedte gemaakt worden.                     
De bovenkant van dit patroon kan ook als basis voor een jurk gebruikt worden. Hier kan dan bv. een 
strokenrok aangenaaid worden. 
 
 
Een Nederlandse werkbeschrijving met foto’s en veel voorbeelden zijn te vinden onder : 
www.farbenmix.de. 
 
 


