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KATINKA 

Design: Collie-Collie.com  

 

Knip alle patroondelen met 
naadtoeslag volgens de kniplijst uit 

de stof. Neem de patroontekens over 
op de stof.   

Voor de enkellange broek wordt de 

zijstrook bij de streep op het patroon 
afgeknipt. De zoomdelen vervallen 

dan. Als er een ruche langs de 

onderkant moet komen, knip deze 
dan met naadtoeslag uit volgens het 

schema.  

 

Stik de achterpas met de goede 

kanten op elkaar aan de 
achterbenen. Strijk de naadtoeslag in 

de pas en stik hem aan de goede 
kant door.  

Stik de zoomstrook volgens de 
patroontekens aan de voor- en 

achterbenen. Strijk de naadtoeslag 
naar boven en stik hem aan de 

goede kant door.  
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Stik de zijstroken met de goede 
kanten op elkaar aan de voorbenen 

en let daarbij goed op de 
patroontekens. Vouw de naadtoeslag 

naar de zijstrook, strijk ze plat en 
stik ze aan de goede kant door.  

 

Stik de achterbenen met de goede 

kanten op elkaar aan de zijstroken. 
Strijk de naadtoeslag in de zijstrook 

en stik hem aan de goede kant 

door.   
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Speld de delen voor de zak met de 

goede kanten op elkaar. Stik ze 
rondom maar laat aan de bovenkant 

een stukje open om te keren.  

Knip de hoeken schuin weg en de 
naadtoeslag rondom wat korter.  

Keer de zak en strijk hem mooi in 
model.  

Stik de bovenkant van de zak twee 

keer door en sluit daarbij de 
keeropening.  

 

Speld de achterzakken in het midden 
onder de pas en stik ze vast. 

Verstevig de zakingangen met 

trensjes.       

Stik de voozakjes op het voorbeen, 
recht of...  
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... schuin zodat je er gemakkelijk in 
kunt. Verstevig de zakingangen met 

trensjes.  

   

Tip: zet de voorste zakjes niet te ver 
naar middenvoor toe vast, omdat je 
anders bij het doorstikken het 

nepsplit of zelfs de ritssluiting 

raakt.    

  

 

Sluit de binnenbeennaad. Let daarbij 
goed op dat de dwarsnaden netjes 

op elkaar vallen.  

   Keer één broekspijp naar de goede 
kant.  
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   Schuif dat been in het andere 

zodat de stof met de goede kanten 
op elkaar ligt.     

Stik de kruisnaad afhankelijk van de 
volgende stap:  

   voor een nepsplit met elastiek in 

de tailleband of  

Bvoor een tailleband en ritssluiting .  

Maak daarna de tailleband.   

http://www.farbenmix.de/de/gummizugbund.html
http://www.farbenmix.de/de/gummizugbund.html
http://www.farbenmix.de/de/gummizugbund.html
http://www.farbenmix.de/de/reissverschluss-hose-2.html
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Zoom de benen.  

 

KLAAR!  
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 Enkellange broek met ruches  

 

Maak de broek zoals boven 
beschreven, maar dan met een 

ingekorte zijstrook. Zet de ruche aan 

vóórdat de binnenbeennaad wordt 
gesloten:  

vouw de strook voor de ruche met de 

verkeerde kanten op elkaar en strijk 
hem plat.  

De strook langs de dubbele open 

kant tot de wijdte van de 

benen rimpelen.  

 

Stik de ruche met de goede kanten 
op elkaar langs de onderkant van de 

benen. 

 

Vouw de ruche naar beneden, de 
naadtoeslag naar boven en stik hem 

aan de goede kant op het been door. 

http://www.farbenmix.de/de/einhalten-mit-2-naehten.html
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KLAAR !  

 

 


