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CANELITA  
  
CANELITA  is een basispatroon voor alle gelegenheden. Met maar één patroon kan een coole 
bootcutjeans, een luchtige short tot aan een zomerse capribroek gemaakt worden. De broek 
valt op de heupen en is aan de bovenkant vrij smal. Door de gedetailleerde maattabel kun je 
heel gemakkelijk de juiste maat kiezen voor de perfecte pasvorm.                                                                                            
De kleinste maten zijn ook geschikt voor jongetjes, tot ca. maat 116.                                                                                                                                     
 
Op het patroon staan de variaties „flared“ (klok), „bootcut“ (iets uitlopend) en „slim fit“ 
(smal vallend). Ook een korte broek en een knielange broek kun je met dit patroon maken. 
Kies ook voor een tailleband op maat of een tailleband met elastiek. Met riemlussen en een 
riem heb je een geweldige broek op maat!                                    
  
CANELITA kan van niet-rekbare stoffen gemaakt worden zoals  canvas, jeans, ribcord, poplin 
of een katoentje. Ook  kun je kiezen voor rekbare stof zoals tricot, wintertricot of rekbare 
joggingstof  (voor de smalle broek, de korte broek en de kniebroek)                                           
  
Werkwijze: werk alle patroondelen af of zet ze met de lockmachine in elkaar.  
Werk de naadtoeslag van de achterzakken af met een zigzagsteekje of de locker. Strijk de 
naden naar binnen en stik ze in een afstand van 0,5 cm vanaf de rand aan de goede kant 
door. Stik de bovenkant twee keer door. 
 
Speld en stik de achterpassen goede kanten op elkaar aan de achterbenen, let op de 
patroontekens. Vouw de naadtoeslag naar boven en stik de pasnaad aan de goede kant 
door. Speld de achterzakken volgens de tekening op het patroon op de achterbenen. Stik ze 
smal langs de rand vast. Leg dit broekdeel even aan de kant.    
             
Speld de zakbeleggen goede kanten op elkaar aan de voorbenen en stik ze langs de rand 
vast. Knip de naadtoeslag wat af, vouw de beleggen naar binnen en strijk de naad. Stik de 
rand aan de geode kant door. Leg de zak met heupdeel volgen de patroontekens onder de 
zakbeleggen g.k.o.e. en stik de ronding. Deze ronding kan nog een keertje aan de goede kant 
van de broek worden doorgestikt, naar wens ook met een brede (sier)naad.                                                  
  
  
Leg de voorkant en de achterkant broek met de goede kanten op elkaar en speld de 
buitenste randen op elkaar. Sluit de zijnaden. Strijk de naden naar het achterpand en stik de 
zijnaden aan de goede kant door. Bij de korte broek kan een beenboordje gemaakt worden: 
Vouw de strook hiervoor in de lengte dubbel en stik de open kanten samen aan de 
broekzoom. Vouw de boord naar beneden en stik hem aan de goede kant op de broek door.                                                           
 
Sluit de binnenbeennaden. Keer één broekspijp binnenste buiten en schuif de andere hier in. 
De goede kanten liggen nu op elkaar.  
Sluit de kruisnaad en begin daarmee middenachter bovenaan. Maak de ritssluiting aan de 
voorkant. Een stap-voor-stap beschrijving met veel foto’s voor het inzetten van een rits is te 
vinden op de Farbenmix homepage.                                                                                                                                                         
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Voor een voorgevormde tailleband de taillebanddelen aan de binnenkant verstevigen met 
vlieseline. Leg de voor-taillebanddelen g.k.o.e. op het achter-taillebanddeel. Speld de 
zijnaden en stik ze dicht. Doe hetzelfde met de voeringdelen. Leg de beide taillebanden met 
de g.k.o.e. en stik langs de bovenkant. Keer de band en duw de bovenkant netjes uit. Strijk 
de rand. Strijk daarna de naadtoeslag aan de onderkanten netjes gelijkmatig naar binnen. 
Voor de tailleband met elastiek de strook in de lengte dubbel vouwen en strijk. Strijk ook 
gelijk de naadtoeslagen van de lange kanten naar binnen.     
 
Nu gaat het voor beide taillebandsoorten op dezelfde manier verder: 
Keer de broek en speld de tailleband met de bovenkant op de binnenkant van de broek, stik 
hem vast. Bij het split moet de band aan beide kanten een stukje oversteken (de 
naadtoeslag). Vouw de band aan de korte kanten met de g.k.o.e. en stik hem dicht. Knip de 
hoekjes schuin af en keer broek en tailleband naar de goede kant. Vouw de band glad, duw 
de hoeken netjes uit en stik de onderkant smal op de broek. Rijg elastiek naar wens door de 
tunnel.                  
Maak een knoopsgat en naai een knoop aan de andere kant.  
 
Klaar!  
 


