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Mixbroek QUEENIE 

Design: glitzerblume*de  

  

 

Knip alle patroondelen met naadtoeslag 

uit de stof. De kniestukken worden 
zonder naadtoeslag geknipt.  

De benen kunnen ook zonder deelnaden 
aan één stuk geknipt worden.  

 

Knip de tailleband in de juiste lengte, 
voor een broek met ritssluiting moet de 

band langer zijn. Knip voor een 
ritssluiting ook een ritsonderslag.  

De zakken en kniestukken kunnen naar 
wens opgestikt worden. De 

hartjeszakken kunnen ook als 
kniestukken geappliceerd worden net 

als de sterren. De zakken met kleppen 
voor de achterkant kunnen ook voor 

gebruikt worden.  

 

Stik de achterpassen aan de 
achterbenen. Vouw de naadtoeslag naar 

boven en stik hem aan de goede kant 
door.  
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Leg de beendelen in de lengte met de 

goede kanten op elkaar en stik de 
deelnaad. Stik hem aan de goede kant 

door. Stik de sterren op de plaats waar 
de knieën zitten. Een beschrijving om te 

appliceren is HIER te vinden.  

 

Zet de benen met de goede kanten op 
elkaar aan de bovenste broekdelen. 

Vouw de naadtoeslag naar boven en 

stik hem aan de goede kant door.  

http://www.farbenmix.de/nl/hoe-maak-je-applicaties.html
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Speld de zakdelen met de goede kanten 

op elkaar en stik ze rondom vast. Laat 
een stukje open om te keren. Knip de 

naadtoeslag wat korter en de hoeken 
schuin weg. Keer de zakken en kleppen. 

 
Stik de onderkant van de zakkleppen 

door en de zakingang van de zakken. 
Sluit daarbij de keeropening. 

 

Speld de zakken op de voor- of 

achterkant van de broek. Speld de 
kleppen daar 1 á 2cm boven. Stik ze 

vast.  

Sluit de zijnaden van de broek, vouw de 

naadtoeslag naar achteren en stik deze 
aan de goede kant door.  

 

Sluit de kruisnaad en zet de tailleband 

aan. Rijg elastiek in de tailleband of 
maak een tailleband met 

ritssluiting. HIER en HIER zijn de 
Nederlandse beschrijvingen daarvoor te 

vinden. Er is ook een filmpje van het 
inzetten van een rits, in het Duits. 

http://www.farbenmix.de/nl/ritssluiting-broek-1.html
http://www.farbenmix.de/nl/ritssluiting-broek-2.html
http://www.youtube.com/watch?v=NZHUCoeIc40
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Sluit de binnenbeennaad in één keer.  

Zoom de benen: 

- gewoon zomen  
- met biaisband afwerken   

- eien smalle strook in de lengte 
dubbelgevouwen aanzetten.  

- rimpel de onderkant en zet een 

boordje aan 
- stik een ruche aan de onderkant  

 

- zet een strook trciot uitgerekt aan de 

onderkant.    

KLAAR !  

   

 

http://www.farbenmix.de/nl/rimpelen-met-twee-draden.html

