Serpentinen-Hose SOLANA
Slangenbroek SOLANA
Solana, zo heet een schitterend strand in Zuid-Californië waar enorme golven het strand op rollen. Maar wees voorzichtig: hier zijn vaak
sterke stromingen. Het surfen leer je beter op Half Moon Bay, of
eventueel op Lunada Bay.
Het naaien van een golvenbroek leer je het beste met LUNADA. Wie
een hele bijzondere broek wil hebben waar het kind blij in kan spelen
en rennen en die beslist niemand anders heeft, omdat hij nergens
(op deze aparte manier gemaakt) te vinden is, die zal plezier beleven
aan de golven van de SOLANA slangenbroek.
Stofkeuze: jeans, ribcord, katoenen fluweel (velvet) en andere
middeldikke stoffen zijn geschikt.
Neem voor het begin de maat op. Let op heupomvang en
zijlengte. Het wordt aangeraden om volgens de tabel te werken, omdat een aanpassing achteraf voor de lengte en breedte
door het ingewikkelde patroon nogal moeilijk is.

Foto’s

Beschrijving

Vouw de stof dubbel. Speld de patroondelen op de
stof. Knip ze met naadtoeslag uit. Let op de
draadrichting. Het zorgvuldig knippen, vooral bij de
rondingen, is voor dit patroon erg belangrijk.
Leg alle geknipte patroondelen naast elkaar en
verdeel ze voor linker- en rechterbeen. Alle
patroondelen voor het linkerbeen hebben een Jvormige volant naar links. Alle delen voor het
rechterbeen hebben aan de onderkant een J-vormige
volant naar rechts.
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Doe eerst het rechterbeen:
stik het middenvoorpand aan het zijpand. Begin
bovenaan de ronding en stik de bovenste bocht.

Men kan de delen zonder spelden aan elkaar naaien
als de delen met de hand langzaam onder de naald
door geleidt worden. De broek kan ook helemaal met
de overlockmachine genaaid worden. ( kort dan wel
de naden van te voren in)
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Ga verder met de volants. De korte binnenbocht
komt tegen de langere buitenbocht. Stik heel rustig
en rek hierbij de binnenbocht iets uit zodat er geen
plooitjes in de stof komen.

Werk de naad af. Vouw en strijk de naad naar
rechts, oftewel het middenvoorpand naar het zijpand
strijken en daarna smal langs de kant doorstikken.
Stik het middenachterpand aan het zijpand. Begin
hier bovenaan met de bovenste ronding. Stik hem
voorzichtig naar beneden en stik de volantronding.
Werk de naad af. Vouw de naad naar middenachter,
strijk hem plat en stik hem smal langs de kant door.
Stik nu de rechterkant van het binnenbeen aan het
midden-achterbeen. Werk de naad af en stik hem
smal door.

Sluit nu het been door het binnenbeen aan het
middenvoorbeen te stikken.
Begin bij de twee bovenste hoeken en houd de twee
bochten op elkaar met stikken.
Werk de naad af.
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1

Stik de naad door. Dat kan in twee stappen gedaan
worden:
1. van boven naar beneden tot de broekspijp niet
meer over de vrije arm van de naaimachine past

2

2.van onderen bij de zoom naar boven totdat de hele
naad klaar is.

Herhaal alle stappen voor het linkerbeen. Nu zijn er
twee benen klaar.
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Draai één broekspijp binnenste buiten.
Schuif deze in de andere broekspijp.

Stik heel voorzichtig het kruis. Let er goed op dat de
naden precies op elkaar aansluiten.
Werk de naad af en stik hem op de goede kant door.
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de tailleband maken :

Tunnelöffnungen

Stik van de tailleband de korte uiteinden op elkaar
tot een ring.
Vouw de band ik de lengte dubbel en strijk hem plat.
Stik een naadje vlak langs de vouw.
Stik nog een naad op een afstand van ca 1,5 cm
vanaf de eerste naad. Laat een klein stukje open
voor het elastiek. Rijg elastiek door de tunnel en
sluit het elastiek met een zigzag-steek. Sluit de
kleine opening met een rechte steek.
Doe hetzelfde nog een keer zodat een tweede tunnel
ontstaat.
Tunnelöffnungen= tunnelopeningen

Speld de tailleband goede kanten op elkaar op de
broek, stik hem vast en werk hem af.

Trek het elastiek tot de gewenste lengte aan.
Stik de elastiekuiteinden met een trensje aan elkaar
vast.
Verstop de elastiekresten in de tunnel en sluit hem
met een rechte steek.
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Vouw de naad naar boven en stik deze smal door.

Zoom de benen. De broek kan aan de onderkant ook
afgewerkt worden met een schuine stofstrook, met
zigzagband, met kant of een biaisbandje.
En KLAAR is de broek!
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