Raffhose KIM
De broek KIM is een smal model met iets uitlopende pijpen. Het is een goed passend
basismodel en het ziet er bij gebruik van verschillende stoffen steeds weer anders uit.
Aan de onderkant voor zijn stukken ingerimpeld en aan de achterkant onderin ruches
verwerkt.
De broek kan ook helemaal zonder deze versieringen genaaid worden en is dan voor
beginnende naaisters zeer makkelijk te maken.
Een uitvoerige stap-voor-stap beschrijving met veel voorbeelden van deze broek kan je
op onze homepage ook in het Nederlands vinden: www.farbenmix.de/anleitungen.
Neem voor het begin eerst de maat op en vergelijk met de gewenste lengte en taillebandwijdte!
Benodigdheden
Materiaal / Maten

86/92

98/104

110/116

122/128

134/140

Taillebandwijdte

55,8 cm

57,6 cm

59,2 cm

62,8 cm

66,0 cm

Lengte van de zijkant

34,5 cm

43 cm

52,0 cm

62 cm

71 cm

45 cm

50 cm

80 cm

90 cm

100 cm

Stofverbruik bij 140 cm breed
Fournituren

1 m elastiek (0,7 cm breed ), 1 knoop , naaigaren

knippen
Knip de patroondelen van de kniplijst met naadtoeslag uit .
Kniplijst

Knipvoorbeeld

1 – voorbeen boven
2x
2 – voorbeen achter
2x
3 – zakbeleg voor
2x
4 – heupdeel met zak
2x
5 – achterbeen boven
2x
5a – achterpas
2x
6 – achterbeen midden
2x
7 – achterbeen onder
2x
8 – achterzak
2x
9 – tailleband ( afgewerkte breedte 3,5 cm)
Gr.
86/92: 9,0 x 55,8 cm
Gr. 98/104: 9,0 x 57,6 cm
Gr. 110/116: 9,0 x 59,2 cm
Gr. 122/128: 9,0 x 62,8 cm
Gr. 134/140: 9,0 x 66,0 cm
10 – strook voor de zoom (diagonaal uit de stof knippen)
Gr.
86/92: 4,0 x 42,3 cm
Gr. 98/104: 4,0 x 46,3 cm
Gr. 110/116: 4,0 x 48,3 cm
Gr. 122/128: 4,0 x 50,3 cm
Gr. 134/140: 4,0 x 52,3 cm
11 – ruches voor de deelnaden in het achterbeen
Gr.
86/92: 4,0 x 32,0 cm (boven) – 34,0 cm (onder)
Gr. 98/104: 4,0 x 33,0 cm (boven) – 35,0 cm (onder)
Gr. 110/116: 4,0 x 34,0 cm (boven) – 36,0 cm (onder)
Gr. 122/128: 4,0 x 35,0 cm (boven) – 37,0 cm (onder)
Gr. 134/140: 4,0 x 36,0 cm (boven) – 38,0 cm (onder)

1x

2x

2x

Dit patroon mag niet gekopieerd of op andere wijze gereproduceerd worden. Het genaaide model
mag verkocht worden. Het is echter niet toegestaan de modellen zonder toestemming in grotere
hoeveelheden te produceren.
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Das genähte Modell darf gerne auch in Einzelstücken gewerblich verkauft, jedoch nicht ohne
Genehmigung in größerer Serie gefertigt werden. Das Schnittmuster darf NICHT kopiert oder
anderweitig vervielfältigt werden.

Raffhose KIM
Naaibeschrijving
1.

Knip de patroondelen uit de stof volgens de kniplijst.

2.

Stik het zakbeleg goede kanten op elkaar op de zakingang van het voorbeen(1). Knip de naadtoeslag
korter en vouw de zak naar binnen. Stik smal op de kant van de zakingang door. Leg het heupdeel
met zak(4) met de goede kant boven, tot de zaklijn, onder het voorbeen. Stik de zakken op elkaar.
Zet de zijnaad van de zak op de naad vast.

3.

Stik op de onderbenen (2) licht uitgerekt elastiek met een zigzagsteek vast op de plaatsen zoals op
het patroon staat aangegeven. Zet de uiteinden van het elastiek met een trensje vast.

4.

Stik de onderbenen (2) goede kanten op elkaar aan de bovenbenen (1) . Vouw de naad naar boven
en stik smal op de kant door.

5.

Stik de achterpas (5a) goede kanten op elkaar aan de achterbenen (5). Let daarbij op de tekens van
het patroon. Naden naar boven vouwen en smal op de kant doorstikken.

6.

Vouw het beleg van de achterzakken (8) naar binnen en stik deze op belegbreedte vast. Vouw de
overige naden van de zak naar binnen. Stik de zak op de aangegeven zaklijn, smal op de kant, op de
achterbenen (5) en stik op de bovenkanten bij de zakingangen ter versteviging een trensje.

7.

Indien er ruches op de middelste achterbenen (6) en onderste achterbenen (7) gewenst zijn moeten
deze nu ingezet worden. Stik daarna de broekdelen zoals bij de voorbenen op elkaar. Sluit de
zijnaden.

8.

De onderkanten van de broek kunnen afgewerkt worden met een ruche, met ( biais-)band, of met
een schuin geknipte strook(10). Stik het schuine band met de goede kant aan de binnenkant van de
broek. Rek daarbij het band een beetje uit. Strijk het band naar beneden en stik het band aan de
buitenkant met een inslagje smal op de rand vast.

9.

Sluit de binnenbeennaden. Vouw de naadtoeslag naar voren en stik onderin de zoom met een klein
driehoekje de naad op het voorpand vast. Stik de kruisnaden.

10. Zet de rits in. (Een uitvoerige beschrijving met foto’s kun je op onze homepage
www.farbenmix.de/anleitungen vinden). Smalle kinderen hebben geen rits nodig. Men kan dan
volstaan met elastiek in de tailleband.
11. Stik de tailleband(9) met de goede kant aan de binnenkant van de broek. Laat de naad aan het
uiteinde en de overslag uitsteken. Strijk eventueel vlieseline voor versteviging van de knoop in. Vouw
de band dubbel en stik het uiteinde en de overslag vast. Knip de naden bij het hoekje van de
overslag schuin af. Keer de band en stik de andere kant ingeslagen in de aanzetnaad vast. Rijg
elastiek door de band en stik de uiteinden vast. Stik de tailleband rondom smal op de kant door.
Veel plezier en succes!
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