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Beschrijving Checkerbroek 

 van Klimperklein 

 

De Checkerbroek is een nonchalant-vallend broekje dat maar uit twee patroondelen bestaat. 

Het broekje heeft een laag kruis waardoor baby’s en kleine kinderen veel beweegruimte geeft 

en ook plaats geeft aan de meest dikke luier… 

Brede boordjes aan buik en beentjes zorgen ervoor dat het broekje lekker zit en lang 

meegroeit.         

De mogelijkheid voor een achterpas of nepzakken zorgen voor variatie waardoor het broekje er 

steeds weer anders uit ziet.                                                                                                                                                  

 

Op het patroonblad staan de maten 44 t/m 104. 

Maak de broek van rekbare stoffen zoals tricot, interlock, sweat, badstoftricot, nickyvelours 

enz. Niet-rekbare stoffen kunnen eigenlijk ook wel, alleen zit het broekje vooral aan de 

voorkant van soepele rekbare stoffen beter.     

 

Maattabel/stofverbruik 
De maten in de tabel zijn de maten van het gemaakte kledingstuk. 
Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op wijdte en lengte! Vergelijk eventueel de maten met een 
goed passend broekje! 
 
Materiaal/ 

maten 
44 50 56 62 68 74 80 86 92 98 104 

Taille 29,6 30,6 31,6 32,6 33,6 34,6 35,6 36,4 37,4 38,4 39,2 

zijlengte 
broekje 

zonder 

boord 

20,5 23,5 27 31 34,5 38,5 42,5 46,3 50 54 58 

 

Materiaaltabel: 

De hoeveelheid stof heeft betrekking voor de versie zonder beenboordjes. Voor de versie mét 

boordjes heb je ca 5 cm minder nodig.  

 

maat/  

materiaal 

44 50 56 62 68 74 80 86 92 98 104 

stof, 

140 cm 

breed 

28 cm 31 cm 34 cm 38 cm 42 cm 46 cm 50 cm 53 cm 57 cm 61 cm 65 cm 

boordstof 

70 cm 

breed* 

20 cm 20 cm 20 cm 20 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 60 cm 60 cm 60 cm 

verder 

nog 

naar wens nestels voor in de buikband. Evt zacht elastiek voor broekspijpjes met 

tunnel en elastiek. evt paspelband, vlieseline 

 

*knippen boordjes:        

Omdat boordstof heel verschillend rekbaar kan zijn, is de benodigde lengte afhankelijk van de 

rekbaarheid van de stof. Knip evt. de boordstof wat ruimer en knip later het teveel af. Voor 

zakboordjes 5 cm boordstof meer nemen. 

 

Kniplijst:                  

 

1 – voorpand             1 x aan de stofvouw                                    

2 – achterpand               1 x aan de stofvouw                                    

3 – buikband     1 x aan de stofvouw 

4 – beenboordjes naar wens  2 x 
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4a – beenboordjes extralang, 

       naar wens   2 x 

 

Voor de versie met echte zakken ook nog:      

5 – onderste zak           2 x  

6 – bovenste zak         2 x  

 
Werkwijze: Het gemakkelijkste is een overlockmachine voor rekbare stoffen. Natuurlijk kan het ook met de 

gewone naaimachine met een locksteek of een smalle zigzagsteek in normale steeklengte of een 
steelsteekje. Maar gebruik dan wel een jerseynaald of ballpointnaald voor je rekbare stof.                           

Lees voor het naaien de beschrijving een keertje helemaal door.   
 

Werkbeschrijving: checkerbroek, basismodel met beenboordjes 

1 – Let op de lijn bij de beentjes waar de benen korter zijn dan de versie zonder boordjes. Kies 

voor normale of extra lange boordjes. Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof.         

2 – Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de zijnaden. Leg de 

kruisnaden op elkaar en sluit ze.             

3 – Sluit de strook voor de buikboord tot een ring, vouw hem dubbel en stik hem netjes 

verdeeld en iets uitgerekt aan de bovenkant van de broek. De naad van de broek valt op de 

naad van het boordje.                                                                                                                                                          

4 – Sluit de stroken voor de beenboordjes tot een ring en vouw ze dubbel. Keer de broek en 

schuif de boordjes in de benen: de naad van het boordje valt op de binnenbeennaad. Stik het 

boordje iets uitgerekt aan de beenzoom.                                                       

5 – Keer de broek…KLAAR!! 

 

Werkbeschrijving: Checkerbroek met nepzakken, achterpas en nestels in de band  

Deze versie van de checkerbroek heeft nepzakken voor, een achterpas en een buikband met 

nestels.              

1 – Knip het voorpand bij de zaklijn af en bij het achterpand bij de lijn voor de achterpas. Knip 

alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. Knip ook het nieuwe patroondelen achterpas en 

zakhoeken uit de stof. Knip de benen bij de lijn voor de boordjes af en kies lange of extra 

lange boordjes uit de boordstof.                                          

2 – Kip een strook boordstof van 4,5 cm breed en in de lengte van de schuine zaklijn. Vouw 

het boordje dubbel en stik hem iets uitgerekt aan de zakingang. Leg de hoek van het voorpand 

dat voor de zakingang is afgeknipt over het boordje en stik alles op elkaar, het boordje ligt 

tussen broek en hoekje voorpand in. 

4 – Vouw het boorde met de voorpandhoek naar boven, vouw de naadtoeslag naar beneden en 

stik vlak naar het boordje door. Knip eventueel uitstekend boordje af en zet de uiteinden met 

een paar steekjes op de naadtoeslag vast.                        

5 – Speld en stik de achterpas aan het achterpand, begin daarbij vanuit het midden. Naar 

wens kan een paspelbandje mee gestikt worden. Vouw de naadtoeslag naar boven en stik hem 

aan de goede kant door.                                          

6 – Leg voor- en achterpand goede kanten op elkaar en stik de zijnaden. Leg de kruisnaad 

g.k.o.e. en stik deze ook dicht.             

7 – Neem de positie voor de nestels van het patroon over. Verstevig dat vierkantje met 

vlieseline. Zet de nestels op de verstevigde plaats in het boordje.                                                                    

8 – Maak de broek verder zoals boven beschreven bij stap 3-5. Rijg een strook tricot door de 

nestels in de buikboord. 

9 – Klaar is de checkerbroek met nepzakken!      

 

Werkbeschrijving: checkerbroek met echte zakken zonder beenboordjes 

1 – Kip het voorbeen van het patroon bij de schuine zakingang af. Naar wens de achterpas 

doorknippen op het achterpandpatroondeel. Knip bij de zoom 2 cm zoomtoeslag.                                                                                                                                                                                                                                                          

2 – Leg het zakbeleg goede kanten op elkaar op de zakingang. Eventueel naar wens een 

boordje iets uitgerekt er tussenuit stikken. Vouw het zakbeleg naar binnen en stik de 
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zakingang door.                 

3 – Leg de zak met heupdeel onder het zakbeleg. Stik de rondingen op elkaar. Zet de zak aan 

de zijkant en bovenkant op de naadtoeslag vast. Stik naar wens de zak op het voorpand door 

met een siersteek.  

4 – Zet de achterpas aan het achterpand zoals boven beschreven bij stap 5.         

5 – Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en sluit de zijnaden en de kruisnaad.                                                         

6 – Sluit de buikboord tot een ring en vouw hem dubbel. De naad ligt binnenin. Zet de boord 

netjes verdeeld aan de bovenkant van de broek en let daarbij op dat de naad op een zijnaad of 

middenachter valt. Zet de boord iets uitgerekt aan de broek vast.                      

7 – Vouw de beenzoom 2 cm naar binnen en stik hem vast. Laat een klein stukje open voor het 

elastiek. Rijg het elastiek in de boordjes, sluit de opening met een paar steekjes.                                                                                                                                

8 – Klaar! 

 

Variaties: 

De checkerbroek kan ook als korte broek of driekwartbroek gemaakt worden.                                                     

Voor een driekwartbroek de benen inkorten. Trek de cm uit de tabel af van de totale 

beenlengte.        

maat  44 50 56 62 68 74 80 86 92 98 104 

inkorten  6 cm 7 cm 8 cm 9 cm 10 cm 11 cm 12 cm 14 cm 16 cm 18 cm 20 cm 

boord-

maten   

* 
(breedte x 

hoogte) 

B 15 cm 

 

15,5 cm 16 cm 16,5 cm 17 cm 17,5 cm 18 cm 18,5 cm 19 cm 19,5 cm 20 cm 

H 14 cm 16 cm 18 cm 20 cm 22 cm 24 cm 26 cm 30 cm 34 cm 38 cm 42 cm 

* incl naadtoeslag!!! 

Zet de boordjes aan de benen zoals boven beschreven.                                                                                                                                                                                                        

 

Hele korte broek: 

voor een echte korte broek de benen inkorten volgens de maten in de tabel.                                                       

 

maat  44 50 56 62 68 74 80 86 92 98 104 

inkorten    8 cm 9 cm 10 cm 11 cm 13 cm 14 cm 15 cm 18 cm 20 cm 22 cm 24 cm 

 

Zet daarna smalle boordjes aan de benen in de wijdte van 80% van de zoomwijdte van de 

broekspijpen.         

 

Gevoerde zakken: 

Knip de zakbeleggen 2 x. Stik ze met de goede kanten op elkaar. Bij de zakingang kan een 

boordje worden mee gestikt. Laat een stukje open om te keren. Strijk het zakje netjes in 

model, speld ze op het voorpand en stik ze vast.                                                     

 

Broek met tunnel met elastiek:  

Knip van de broekstof een strook in de lengte van de buikboord plus 2 x naadtoeslag en        

10 – 12 cm hoog. Leg de korte kanten op elkaar en sluit de strook tot een ring. Laat een klein 

stukje open voor het elastiek. Vouw de strook in de lengte dubbel en speld hem aan de 

bovenkant van de broek. De naad valt middenachter of op de zijnaad. Meet bij het kind hoe 

lang het elastiek moet zijn (ca 80 tot 90% van de buikomvang). Rijg het elastiek van ca 4 cm 

breed in de tunnel. Zet de uiteinden op elkaar en sluit de opening in het band.                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 


