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De „boyfriend-cut“ is een nieuwe broekentrend en volgt de nonchalante look voor broeken, 

die meisjes en jongens graag dragen.                           

 

Deze broek zit gewoon heel lekker, heeft grote voor- en diepe zittende achterzakken die 

benadrukt worden door de zakkleppen.          

 

De sportief omhoog gevouwen zoom staat super bij chucks, sandalen of trendy sneakers. 

 

Jongens dragen graag ruime shirts, sweaters of overhemden erbij, meisje kunnen de broek 

combineren met strakkere shirtjes helemaal naar hun eigen smaak. 

 

Maak de broek het liefst van soepele spijkerstof, zachte babyrib of stevige poplin. Effen 

stoffen kunnen met opvallende naden versierd worden, maar ook een camouflagestof of 

bloemen kunnen prima.                            

 

JIJ bepaalt de STYLE! 

 

FIETJE valt lekker ruim. De broek biedt veel bewegingsvrijehid en is daarom voor stevige 

kinderen zeer geschikt. Vergelijk voordat je begint de taille- en heupomvang van het kind 

met de maattabel. Als er voor de wijdte een maat groter nodig is, kan de lengte zonder 

problemen worden aangepast, want de broekspijpen lopen vrij recht. Door de omslag kan de 

broek ook heel lang meegroeien. Met elastiek achterin de tailleband is ook de taillewijdte heel 

goed te regelen.  

 

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 (zonder 

elastiek) 
67 cm 69 cm 71 cm 74 cm 77 cm 81 cm 86 cm 

heupwijdte    68 cm 70 cm 74 cm 78 cm 82 cm 90 cm 98 cm 

zijlengte (zonder tail-

leband) 
44 cm 52 cm 61 cm 71 cm 80 cm 88 cm 96 cm 

stof (140 cm breed) 70 cm 80 cm 95 cm 105 cm 120 cm 135 cm 145 cm 

naar wens: 

rits           
9 cm 9 cm 9 cm 10 cm 11 cm 13 cm 15 cm 

fournituren elastiek, 2-3 knopen, drukkers, evt. vlieseline      

 

Knippen     

Bij gebruik van verschillende stofsoorten is het beter deze eerst voor te krimpen. Knip alle 

patroondelen volgens de kniplijst uit de stof, let op de draadrichting. Neem de patroontekens 

over op de stof.                                                                                   
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Broek met zakken aan de binnenkant: bij twee van de vier voorzakken (patroondeel 3) en 

bij het voorbeen (patroondeel 1) moet de zakingang bij de patroontekenlijn afgeknipt worden. 

De andere twee zakken worden dan heel normaal het zakbeleg met heupdeel. Knip de zakken 

wel in spiegelbeeld.                                                                                                                                                   

Broek met zakken bovenop gestikt:  de opgestikte zakken moeten allevier van te voren 

bij de patroontekenlijn afgeknipt worden. De voorbenen worden zonder zakingang geknipt.                                                                                                 

Naar wens kunnen de onderste voor- en achterbenen (patroondeel 2 en 6) gevoerd worden. 

Hiervoor de patroondelen 4 keer knippen of 2 keer uit de buitenste stof en 2 keer uit een 

andere stof.                      

Voor gevoerde zakkleppen en zakken (patroondeel 8 en 9) is het beter om, bij gebruik van 

dikke stof, voor de binnenkant een dunnere stof te kiezen.                                                       

Ipv 5 kleine strookjes voor de riemlusjes (patroondeel 12) kan ook een strook van ca. 55 cm 

lang geknipt worden.                          

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

3cm korter geknipt worden. Ook de ritsonderslag (patroondeel 4) vervalt dan helemaal.   

 

Kniplijst        

 1 -  voorbeen   2 x 

 2 - voorbeen, onder  2 x (4 x voor de gevoerde versie) 

 3 - zak voorbeen             4 x 

 4 - ritsonderslag            1 x 

 5 - achterbeen 2 x 

 6 - achterbeen, onder  2 x (4 x voor de gevoerde versie) 

 7 - achterpas        2 x 

 8 - zakklep achterkant       4 x 

 9 - achterzak         4 x 

 10 - tailleband 1 x aan de stofvouw 

 11 - zoomlusstrook 2 x 

 12 - riemlusje          5 x 

 

 

Werkwijze 

Broek met elastiek in de tailleband 

bij een broek zonder riemlusjes vervallen punten 14, 15 en punt 19 van de beschrijving.  

1. Werk alle patroondelen met een zigzagsteekje of met de lockmachine af. 

2. Leg de zoomlusstrook in de lengte dubbel, de goede kant binnen, en stik één lange en 

een korte kant dicht. Knip de naadtoeslag korter en de hoeken schuin weg. Keer de 

strook (bv. met behulp van een pollepel). Duw de hoeken goed uit en stik de strook 

rondom smal langs de kanten door. De naadtoeslag aan de ene open kant worden niet 

naar binnen gevouwen.                                                                                

Dunne of rekbare stoffen moeten op de plek waar het knoopsgat komt aan de binnenkant 

verstevigd worden met vlieseline.                          

3. Broek met zakken aan de binnenkant: stik de zak langs de zakingang met de goede 

kanten op elkaar op het voorbeen. Knip de naadtoeslag een stukje korter, vouw de de 

zak naar binnen en stik de zakingang aan de goede kant smal door.                                                      

Speld het zakbeleg met heupdeel onder de zakingang en stik de ronde kanten van de 

zakken op elkaar. Stik de overige randen van de zak met een paar steekjes op de 

naadtoeslag van het voorbeen vast. Naar wens kan de zakronding op de goede kant van 

de broek worden doorgestikt met een mooie siernaad bv.                       

Broek met zakken bovenop: speld twee zakdelen met de goede kanten op elkaar en 

stik ze langs de ronding en de zakingang dicht. Let op: de rechte smalle kant blijft open.                                                                                       

Knip de naadtoeslag langs de rondingen korter en keer de zak door de smalle open kant. 

Duw de rondingen mooie uit, strijk de zak in model en stik de zakingang aan de goede 

kant door.                                               
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Speld de zak op het voorbeen, de zij- en bovenkanten vallen precies op elkaar. Stik de 

zak langs de buitenste zakronding op de broek vast. Stik de rest van de zak op de 

naadtoeslag van de broek vast.                   

4. Stik de achterpassen volgens de patroontekens met de goede kanten op elkaar aan de 

achterbenen. Vouw de naadtoeslag naar boven en stik hem aan de goede kant door.  

5. Leg twee achterzakdelen met de goede kanten op elkaar. Stik ze rondom dicht maar laat 

aan de bovenkant een stukje open om te keren. Knip de naadtoeslag wat korter en de 

hoeken schuin weg. Keer de zak naar de goede kant en stik de zakingang aan de goede 

kant door. Sluit hierbij gelijk de keeropening.                                       

Speld twee zakklepdelen met de goede kanten op elkaar. Stik ze rondom vast maar laat 

aan de bovenkant een stukje open om te keren. Knip de naadtoeslag wat korter en de 

hoeken schuin weg. Keer de zakkleppen en strijk ze in model. Stik ze aan de zijkanten en 

de gebogen onderkant door.                                                         

6. Speld de achterzakken volgens de patroontekens op de achterbenen. Stik de zakken aan 

de zij- en onderkant smal op de broek vast. Verstevig de zakingangen met trensjes.            

Speld de zakkleppen volgens de patroontekens boven de achterzakken en let daarbij op 

de vorm van de zakklep. Stik de kleppen langs de bovenrand vast en sluit daarbij gelijk 

de keeropening. Zet op de hoeken een trensje voor wat extra stevigheid.                                                  

7. Stik de onder-achterbenen met de goede kanten op elkaar volgens de patroontekens aan 

de achterbenen. Vouw de naadtoeslag naar boven en stik ze aan de goede kant door.                                     

Tip: hier kan naar wens - net als bij de ondervoorbenen- een buitenkant en binnenkant 

onderbeen op elkaar gespeld worden, goede kanten buiten, rondom op elkaar gestikt en 

dan verder als één deel verwerkt worden. Het nadeel van deze methode is alleen, dat na 

het omhoog vouwen van de broekspijp, de binnennaden zichtbaar zijn.                                                                

8. Speld de zoomlus volgens het patroonteken met de open kant aan de bovenbinnenkant 

van het ondervoorbeen. Stik de zoomlus met een paar steekjes op de naadtoeslag vast.                                                                                   

Let op: de afgewerkte onderkant van de zoomlus moet ca. 2 tot 3 cm boven de zoom van 

de broek blijven hangen.                      

9. Stik de onderste voorbenen volgens de patroontekens met de goede kanten op elkaar 

aan de voorbenen. De zoomlussen worden daarbij meegestikt. Vouw de naadtoeslag naar 

boven in de voorbenen en stik deze aan de goede kant smal door. (de zoomlus bevindt 

zich nu aan de binnenkant van de broek vlak naast de toekomstige zijnaad.) 

10. Speld de voor- en achterbenen met de goede kanten op elkaar en stik de buitenste 

naden. Let erop, dat de dwarsnaden op elkaar vallen. Vouw de naadtoeslag naar het 

achterbeen en stik hem aan de goede kant door.          

Tip: mochten de dwarsnaden niet netjes op elkaar aansluiten, kan een klein plooitje als 

een figuurnaadje net boven het kruispunt gemaakt worden, tot de delen wél op elkaar 

passen.               

11. Sluit de binnenbeennaden en let er weer op dat de dwarsnaden op elkaar aansluiten.                                             

Zoom de broekspijpen.  

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

elkaar liggen. Stik de kruisnaad en geef het nepsplit in de hoek een klein inknipje. 

13. 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.                                                                                                                                                                                                            

14. Vouw de strook voor de riemlusjes in de lengte dubbel, de goede kant buiten. Vouw de 

naadtoeslagen naar binnen en strijk de strook plat. Stik de strook aan beide kanten door. 

De riemlusjes kunnen ook op een andere manier gemaakt worden:  vouw aan beide lange 

kanten de naadtoeslag naar binnen en stik ze aan beide kanten vast. Knip voor deze 

versie de strook voor de riemlusjes wel een heel stuk smaller.                                                         

Tip: als de riemlusjesstrook in één keer is gemaakt, knip dan van deze strook nu de losse 

riemlusjes af in de lengte van patroondeel 12.                                                    
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15. Zet de riemlusjes volgens de patroontekens naar beneden wijzend (g.k.o.e.) met een 

paar steekjes op de naadtoeslag van de broekbovenkant vast.    

16. 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. 

17. 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. 

18. Stik de tailleband aan de bovenkant en middenlangs door. Laat kort voor en kort na de 

taillebandnaad een stukje open voor het elastiek. 

19. Vouw de riemlusjes ca. 1 cm onder de taillebandaanzetkant naar boven en stik ze met 

een trensje vast. Vouw de bovenkant van de riemlusjes 1cm naar binnen en stik deze aan 

de bovenkant van de tailleband vast.  

20. Rijg elastiek in de tailleband, sluit het elastiek op de juiste wijdte en sluit de opening in 

de tailleband.Maak knoopsgaten en zet knopen aan of knijp drukkers in de zoomlus, om 

de omgevouwen zoom omhoog te houden.  

 

Broek met elastiek in de taille en dubbele onderste benen 

1. Maak de broek zoals boven beschreven van punt 1 t/m 6.   

2. Leg de buitenste onderbenen van voor- en achterkant met de goede kanten op elkaar en 

sluit de binnen- en buitenbeennaden. Vouw de naadtoeslag naar de achterbenen en stik 

ze aan de goede kant door.                            

3. Doe hetzelfde met de voeringonderbenen van voor- en achterkant. Leg ze met de g.k.o.e. 

en stik de beide zijnaden. Vouw de naadtoeslag naar de voorbenen en stik ze aan de 

goede kant door.                 

4. Schuif de onderste benen met de goede kanten in elkaar en stik de zoomkant rondom 

vast. Let daarbij op, dat de zijnaden netjes op elkaar vallen. Keren en de zoom aan de 

goede kant doorstikken. Stik aan de bovenkant de voering op de buitenkant vast. Stik op 

de naadtoeslag.                                                                                                                                                                          

5. Speld de zoomlussen volgens de patroontekens met de open kant langs de bovenkant 

van de voering van de onderste voorbenen. Stik hem op de naadtoeslag vast.                                                    

Tip: let er op, dat de dichte onderkant van de zoomlus  ca. 2 tot 3 cm boven de zoom 

blijft hangen.                                   

6. Stik de voor- en achterbenen met de goede kanten op elkaar en stik de buitenste 

zijnaden. Vouw de naadtoeslag naar het achterbeen en stik hem aan de goede kant door.                                                   

7. Stik de binnenbeennaden.                                   

8. Stik de onderbenen met de goede kanten op elkaar aan de bovenbenen. Let op de 

patroontekens. De zoomlus wordt gelijk meegestikt (deze zit aan de binnenkant naast de 

zijnaad). Let op dat de zijnaden op elkaar aansluiten.                                              

9. Ga verder zoals boven beschreven vanaf punt 12 t/m punt 20. 
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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 helemaal boven beschreven van punt 1 t/m 11.               

2. Als het nog niet gedaan is, dan de kruisnaden met de aangeknipte splitbeleggen apart 

afwerken met een zigzagsteekje of de locker. 

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 onder 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

9. Vouw de strook voor de riemlusjes in de lengte dubbel, de goede kant buiten. Vouw de 

naadtoeslagen naar binnen en strijk de strook plat. Stik de strook aan beide kanten door. 

De riemlusjes kunnen ook op een andere manier gemaakt worden:  vouw aan beide lange 

kanten de naadtoeslag naar binnen en stik ze aan beide kanten vast. Knip voor deze 

versie de strook voor de riemlusjes wel een heel stuk smaller.                                                        

Tip: als de riemlusjesstrook in één keer is gemaakt, knip dan van deze strook nu de losse 

riemlusjes af in de lengte van patroondeel 12.                                                                                                                                                                                     

10. Zet de riemlusjes volgens de patroontekens naar beneden wijzend (g.k.o.e.) met een 

paar steekjes op de naadtoeslag van de broekbovenkant vast. 

11. Zet de tailleband met de goede kant op de binnenkant van de broek. Vouw daarbij aan de 

korte kanten de naadtoeslag naar binnen. 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.                                                                                                 
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12. 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

13. Vouw de riemlusjes ca. 1 cm onder de taillebandaanzetkant naar boven en stik ze met 

een trensje vast. Vouw de bovenkant van de riemlusjes 1cm naar binnen en stik deze aan 

de bovenkant van de tailleband vast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

14. 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.                                                                                                                                                                              

15. Maak knoopsgaten en zet knopen aan of knijp drukkers in de zoomlus, om de 

omgevouwen zoom omhoog te houden.                                                                                                                

 

Klaar! 

 

Veel succes en plezier met Fietje. 


