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Dit patroon mag niet gekopieerd of op andere wijze gereproduceerd worden. Het genaaide model mag verkocht worden. Het 
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Het patroon van deze broek is een fijn BASISpatroon. Op de heupen valt hij smal, om de benen lekker 

ruim. Met zijn 7/8ste lengte en gerimpelde stukken bij de knieën is het een fijne broek om in te 

spelen en te stoeien. SANDRO zit heerlijk ruim en is daarom ook voor stevige kinderen zeer geschikt.                 

 

De steekzakken voor zijn wat smaller en langer gehouden en geven met hun hoekige model de broek 

een eigen uitstraling. Gecombineerd met hoge gympjes maar ook met blote voeten is het heerlijk 

spelen in deze broek.                     

 

Plooitjes op de kniehoogte geven een stoere uitstraling. Een tailleband met rondom elastiek maken de 

broek aantrekkelijk voor beginnende naaisters die in een paar avonden een lievelingsbroek toveren.  

 

SANDRO is gemakkelijk te verlengen tot een normale lange broek. Ervaren naaisters kunnen een 

ritssluiting maken middenvoor en zetten er misschien wat meer zakken op.  

 

Maak de broek van bijv spijkerstof, canvas, stevige katoenen stof, ribcord of soepele velvet. Zo wordt 

het een fijne speelbroek.       

 

Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto’s en veel designvoorbeelden is te 

vinden op onze homepage www.farbenmix.de bij de Nederlandse vlag. 

 

Begin met het opnemen van de maat. Let vooral op wijdte en lengte!  

 

Benodigdheden/maattabel  

De maten in de tabel zijn de maten van het kant en klare kledingstuk. 

Materiaal/maten  86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164 

taillewijdte               56 cm 61 cm 66 cm 73 cm 77 cm 81 cm 85 cm 

heupwijdte 59 cm 64 cm 69 cm 76 cm 82 cm 88 cm 94 cm 

zijlengte  

(zonder tailleband) 
39 cm 47 cm 55 cm 63 cm 72 cm 80 cm 88 cm 

stof 

(140 cm breed) 
65 cm 75 cm 85 cm 110 cm 120 cm 130 cm 140 cm 

naar wens: rits            10 cm 10 cm 11 cm 12 cm 14 cm 15 cm 16 cm 

fournituren elastiek, evt 1 knoop of drukker, een stukje vlieseline 

 

Knippen     

Knip alle benodigde delen volgens de kniplijst uit de stof. Let op de draadrichting. Neem de 

patroontekens over op de stof. (de kleine streepjes aan de rand van het patroon).      

Het patroon heeft een 7/8ste lengte. Als van dit patroon een lange broek gemaakt moet worden, 

verleng de benen dan gewoon een paar centimeters. Verleng de benen van voor- en achterpand 

(patroondeel 1 en 2) bij de zoomkant.                                       

Het achterpand kan met pas of uit één stuk geknipt worden. Voor een broek met achterpas, deze 

(patroondeel 2) bij de ingetekende lijn doorknippen en de pas en het been apart uit de stof knippen.                                        

Als de broek met elastiek in de taille en zonder ritssluiting wordt gemaakt, kan de tailleband korter 

geknipt worden. (maat 86-116 de tailleband 3 cm korter maken, maat 122-164 de tailleband 4 cm 

korter maken).  Ook de ritsonderslag (patroondeel 5 ) vervalt dan helemaal.                                                                                               
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Kniplijst           

 1 - voorbeen   2 x 

 2 - achterbeen 2 x 

 3 - zakbeleg                         2 x 

 4 - zak met heupdeel                        2 x 

 5 - ritsonderslag            1 x 

 6 - tailleband 1 x 

 

 

 

Werkwijze      

Broek met elastiek in de tailleband 

voor een broek waarbij het achterpand niet gedeeld is in achterbeen en pas, vervalt punt 5 van de 

beschrijving. 

1. Leg het zakbeleg met de goede kanten op elkaar op de zakingang van het voorbeen. De zakin-

gangen vallen op elkaar. Stik de zakingang. Knip de naadtoeslag wat korter, vouw het beleg naar 

binnen en strijk de naad mooi plat. Stik de zakingang aan de goede kant door.            

2. Leg de zak met heupdeel volgens de patroontekens onder het zakbeleg, de goede kanten op 

elkaar. Stik de zij- en onderkanten op elkaar. Werk de naadtoeslagen samen af met een 

zigzagsteekje of de locker. (de benen worden niet meegestikt)            

Stik naar wens de zakken met een brede steek, bijv. een siersteek aan de goede kant van de 

broek langs de naadkanten door.  

3. Werk de voorbenen aan de binnen- en buitenrand af met een zigzagsteekje of de lockmachine. De 

randen van de zakken worden gelijk aan de zijnaden vastgestikt. Stik ook de bovenkant van de 

zakken aan de naadtoeslag van de broek vast.                                            

4. Geef de patroontekens bij de knieën aan met spelden. Rimpel de binnen- en buitenrand tussen de 

spelden in. Stik daarvoor twee naden naast elkaar (de eerste in de naadtoeslag en de tweede 

naad daar 1 cm naast) met een lage bovendraadspanning en een grote steeklengte.                                                                                                     

Stel de machine weer in op de normale stand.                                                

Let op, de rimpeldraden worden nog niet aangetrokken.                    

5. Stik de achterpassen met de goede kanten op elkaar aan de achterbenen en werk de naadtoeslag 

samen af.  Vouw de naadtoeslag naar boven in de pas en stik hem aan de goede kant door.     

Let op: bij dikkere stoffen is het beter, om de delen voor het aan elkaar naaien apart af te 

werken. Vouw de naden na het stikken open en stik ze met een brede naad aan de goede kant 

door.                                                                                                              

6. Werk de achterbenen aan de binnen- en buitenkant af met een zigzagsteekje of de lockmachine.  

7. Leg voor- en achterbenen met de goede kanten op elkaar, zo, dat de boven- en onderkanten van 

de benen op elkaar vallen. Speld de buitennaden van bovenaf en van onderaf  tot de 

patroontekens op elkaar. Het stuk tussen de spelden blijft los.                                                                                                 

8. Rimpel de voorbenen langs de buitenste zijnaad in tot de lengte van de achterbenen. Trek daar-

voor an de onderdraden van de rimpelnaad en knoop één kant dicht. Trek de andere kant aan en 

verdeel de plooitjes gelijkmatig tot de juiste lengte is bereikt.                                  

Speld het gerimpelde stuk aan het achterbeen en sluit de buitennaden. Haal de zichtbare 

rimpeldraad weg, vouw de naadtoeslag naar het achterbeen en stik hem aan de goede kant door.                                                                                            

9. Doe hetzelfde met de binnenbeennaden en speld vanaf de kruisnaad tot aan de patroontekens en 

vanaf de zoom tot aan de patroontekens de voor- en achterbenen op elkaar. Rimpel het stuk 

tussen de patroontekens in tot de lengte van het achterbeen en speld voor- en achterbeen op 

elkaar. 

Sluit de binnenbeennaden en stik naar wens de naad door indien mogelijk. Dit gaat het beste als 

de benen binnenste buiten zit en dan met het naaimachinevoetje in de broekspijp laten stikken. 

Begin bij de kruisnaad en stik zover mogen lijk door naar de zoom.    
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10. Keer één been naar de goede kant en schuif deze in het andere been zodat de kruisnaad met de 

goede kanten op elkaar valt. Stik de kruisnaad. Knip aan het einde van het ritsbeleg de 

naadtoeslag in de hoek iets in.          

11. Vouw het beleg voor het nepsplit naar binnen en speld het vast.  

Stik nepsplit en kruisnaad in één keer aan de goede kant door. Stik een trensje onderaan het 

nepsplit.                                                                                                                                                                                                            

12. Meet de lengte van de tailleband even na en stik de korte kanten op elkaar. Laat een stukje open 

voor het elastiek. Stik de tailleband met de goede kant op de binnenkant van de broek. Let daarbij 

op dat de naad van de tailleband middenachter op de broek valt                                                                                                                                                                                                                                                                          

13. Vouw de tailleband naar buiten om. Strijk de naadtoeslag aan de bovenkant van de tailleband 

naar binnen en speld hem op de goede kant van de broek. Stik de onderkant smal op de broek 

vast, let daarbij op dat de aanzetnaad van de tailleband net bedekt is.                                                                                                                                                                                                                                                

Stik de bovenkant van de tailleband door en nog een keer in het midden. Laat kort voor en achter 

de taillebandnaad een stukje open voor het elastiek.           

14. Rijg elastiek in de tunnels, sluit ze tot een ring en sluit de openingen met een paar steekjes.          

Zoom de benen.   

 

Broek met ritssluiting en gedeeltelijk elastiek in de tailleband (meisjesvariant en 

damesvariant)                                                                            

Voor een jongensbroek wordt de rits andersom ingezet. Links over rechts . 

Het elastiek kan in een gedeelte van de tailleband worden gezet, maar ook helemaal weggelaten 

worden. Gebruik voor het inzetten van de rits het ritsvoetje en stel de naald van de naaimachine in 

de juiste positie.  

1. Maak de broek zoals boven beschreven van punt 1 t/m 9  

2. Werk de kruisnaden met beleggen afzonderlijk af met de lockmachine of met een 

zigzagsteekje, als dat nog niet gedaan is.                                                                                                        

3. Keer één been en schuif het andere hier in, zodat de benen met de goede kanten op elkaar 

liggen. Sluit de kruisnaad van middenachter tot aan het teken van het split en het de steken 

goed af. Stel de steeklengte van de naaimachine in op de grootst mogelijke stand en stik 

middenvoor tot bovenaan de taille. Stel de normale steeklengte weer in.                                    

4. Vouw de splitonderslag in de lengte dubbel en werk de open kant samen af.  Speld de rits met 

de tandjes naar boven langs de rechter kant op de afgewerkte rand van de onderslag. Stik 

hem vast.   

5. Keer de broek. Strijk de splitbeleggen open en vouw het linker beleg ca. 5mm over de 

middenvoornaad heen, dus leg er een kleine plooi in. Strijk deze plooi goed plat. 

6. Klap de broekdelen naar rechts, zodat de voorbenen met de goede kanten op elkaar liggen en 

leg de rits met onderslag onder de kleine plooi, de tandjes wijzen naar boven. Stik de rits on-

der de plooi vast.                                                                                                                                                                                                                                         

7. Vouw de broekdelen, behalve het rechter beleg, naar links (de beide voorbenen liggen nog 

steeds met de g.k.o.e.) en stik de rits op het rechter aangeknipte beleg. Stik de onderslag 

daarbij niet mee.                                             

Knip aan het einde van het aangeknipte beleg de naadtoeslag in de hoek een stukje in.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

8. Keer de broek naar de goede kant en teken op de linker kant een stiklijn voor de rits. Vouw de 

onderslag weg en speld hem vast zodat hij niet meegestikt wordt.                                                                                                               

Stik over de getekende lijn heen en verstevig het einde van het split met een trensje. Torn nu 

de middenvoornaad boven de rits open, haal de spelden uit de onderslag en zet deze naar 

wens aan de onderkant met een trensje vast op de getekende splitnaadlijn.                                                                                                              

Vouw de naadtoeslag onder het split naar een kant en stik hem door.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Vouw de andere naadtoeslagen in het kruis naar dezelfde kant en stik deze aansluitend op het 

split door. 
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9. Zet de tailleband met de goede kant op de binnenkant van de broek. Vouw daarbij aan de 

korte kanten de naadtoeslag naar buiten om naar de goede kant van de broek.  Vouw de 

tailleband naar boven, vouw de naadtoeslagen rondom naar binnen en strijk ze plat. Bij 

gebruik van dunne stof de plaats waar knoop en knoopsgat komen verstevigen met een stukje 

vlieseline. 

10. Vouw de tailleband naar buiten om en speld hem rondom vast op de goede kant van de broek. 

Stik de onderkant smal langs de kant vast op de broek en let daarbij op dat de aanzetnaad 

van de tailleband bedekt is. Stik de bovenkant smal door.                                                                                                                                                                                                                                            

Als er gedeeltelijk elastiek in de tailleband wordt gezet is het gemakkelijker als er een stukje 

van de taillebandonderkant open blijft dat na het inzetten van het elastiek weer dichtgestikt 

wordt. 

11. Rijg naar wens elastiek in de band, bijv. in de achterkant of tot kort voor de middenvoorkant en 

stik het elastiek vast.    

Sluit de openingen aan de voorkant van de tailleband.  

12. Maak knoopsgaten en zet knopen aan of knijp drukkers in de tailleband.          

 

Klaar ! 

 

Veel plezier en succes met SANDRO! 

 

 

 


