
 

Dit patroon mag niet gekopieerd of op andere wijze gereproduceerd worden. Het genaaide model 
mag verkocht worden. Het is echter niet toegestaan de modellen zonder toestemming in grotere 
hoeveelheden te produceren. 
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Das genähte Modell darf gerne auch in Einzelstücken gewerblich verkauft, jedoch nicht ohne 
Genehmigung in größerer Serie gefertigt werden. Das Schnittmuster darf NICHT kopiert oder 
anderweitig vervielfältigt werden. 
 
 

Broek  Dortje 
 

 
Dit model kan met of zonder deelnaden en zonder rimpelingen gemaakt worden. Het model valt ruim. 
Vergelijk voor het knippen de binnenbeenlengte. Door het rimpelen wordt de broek 2 cm korter dan 
zonder rimpelen. 
 
Materiaal: 
 

90/100/110 cm stof , 140 cm breed,  
ca. 1,5 m elastiek  0,7 cm breed 
 
Knippen : 
 

Knip de delen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit .  . 
Tailleband 10 cm breed , incl naadtoeslag 
2 zoomstroken 7 cm * 70 cm, incl. Naadtoeslag 
 
 
werkbeschrijving: 
 

Werk alle delen af.          
 

Stik op de naadtoeslag van de middelste achterbenen (2b) uitgerekt elastiek op de goede kant van de 
stof.                                                                               
 

Stik de zakbeleggen goede kanten op elkaar op de zakingang van de voorbenen. Knip de naadtoeslag 
kort af, vouw het beleg naar binnen en stik smal op de kant door.  Speld en naai de onderzak met 
heupdeel onder de bovenzak.                                                                                                                                              
 

Stik de middelste, de onderste en de bovenste broekspijpen op elkaar. Vouw de onderste naadtoeslag 
naar beneden en de bovenste naadtoeslag naar boven, strijk ze en stik ze smal op de kant door.                                    
Stik de zijnaden. Begin daarbij aan de onderkant. Rek het middelste broekdeel uit en let daarbij op dat de 
deelnaden op elkaar aansluiten. Vouw de naadtoeslag naar het achterbeen en stik hem smal op de kant 
door.     
                                                                                                                               

Vouw de naden van de zij- en onderkanten van de achterzak naar binnen en stik deze op ongeveer 1 cm 
vanaf de kant door. Vouw het bovenste beleg naar binnen en stik één keer vlak langs de rand en een 
keer op ca. 1,5 cm door.  Strijk de zak en stik hem vlak langs de kant op het achterbeen. Naai op de 
bovenste hoekjes van de zak een klein trensje.                                                                    
 

Vouw de zoomstrook dubbel met de verkeerde kanten op elkaar. Stik deze aan de onderkant van de 
broekspijpen.  Vouw daarbij op elke 5 tot 6 cm een klein plooitje van 0,5 cm diep. Strijk de naadtoeslag 
naar boven en stik smal door.               
 

Sluit de binnenbeennaden.   
 

Schuif de broekspijpen, goede kanten op elkaar, inelkaar en stik de kruisnaad in één keer dicht. Vouw de 
„nepsplit“ naar binnen en stik hem vast. Stik rond de „ritssluiting“ en de kruisnaad door. Stik een trensje 
bij het splitbeleg. Natuurlijk kan er voor stevige kinderen ook gewoon een rits ingezet worden.                      
 

Maak van de tailleband een ring van de juiste lengte. Laat daarbij een opening over voor het elastiek.   
Stik de strook met de goede kant op de broek. Vouw de andere kant naar binnen, strijk hem, en stik hem 
vast. Rijg elastiek door de tunnel .                 


