Jungensbroek XAVIER
De jongensbroek XAVIER is een prettig basispatroon voor sportieve broeken. Tot maat
122 is dit model ook voor sportieve meisjes geschikt. Broek XAVIER is in de lengte variabel
en kan daarom als lange broek, 7/8-Skater-broek maar ook als korte broek gemaakt
worden.
Een uitgebreide werkbeschrijving in het Nederlands met foto’s en heel veel voorbeelden
zijn te vinden bij www.farbenmix.de - Anleitungen.

Neem vóór het begin de maat op. Let daarbij op de lengte en breedte.

Benodigdheden
Materiaal / maten

86/92

98/104

110/116

122/128

134/140

146/152

158/164

taillewijdte (patroon)

63 cm

64 cm

66 cm

68,5 cm

71,5 cm

75,5 cm

79,5 cm

taillewijdte (klaar )

53 cm

54 cm

56 cm

59 cm

62 cm

64 cm

68 cm

heupwijdte

70 cm

70 cm

73 cm

79 cm

84 cm

90 cm

96 cm

zijlengte

41 cm

50 cm

59 cm

68 cm

77,5 cm

86 cm

93,5 cm

Stof (140 cm breed)

60 cm

75 cm

90 cm

105 cm

120 cm

135 cm

150 cm

fournituren

rits, knoop, garen

Knippen
Vouw de stof langs het midden dubbel zodat en een stofvouw in zit. Knip de patroondelen volgens de
kniplijst en het knipvoorbeeld met naadtoeslag uit. Let op de draadrichting.
Kniplijst
1 – broek boven
2 – broek onder
3 – achterpas
4 – zoombeleg
5 – zak met heupdeel
6 – zakbeleg
7 – zak achterkant
8 – ritsbeleg
9 – tailleband

Knipvoorbeeld
2x
2x
2x
2x
2x
2x
2x
1x
2x

Werkbeschrijving
1.

Knip de patroondelen volgens de kniplijst uit de stof.

2.

Stik de figuurnaad in de achterkant(1). Strijk de naad naar het midden en stik hem aan de goede
kant door.

3.

Maak in de voorkant een inknipje voor de zak volgens de tekens in het patroon. Leg het zakbeleg(6)
goede kanten op elkaar op het voorpand(1) en stik de zakingang. Knip de naadtoeslag korter, vouw
het zakbeleg naar binnen, strijk het en stik de zakingang smal langs de rand door. Leg de zak met
heupdeel(5) onder het zakbeleg, goede kanten op elkaar. Stik de ronding en de zijnaad van de zak
tot aan de zakingang op elkaar.

4.

Stik de achterpassen(3) goede kanten op elkaar aan de broek-achterkanten. Vouw de naden naar
boven en stik ze smal langs de kant door.

5.

Stik de figuurnaden bij de zakingangen. Let daarbij op dat ze aan de linker- en rechterkant even

Seite 1 von 2

©2006 *

Farbenmix.de * Sabine Pollehn

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.

Jungensbroek XAVIER
lang zijn. Vouw de naad naar achteren en stik hem smal op de kant door.
6.

Vouw de zij- en onderkanten van de achterzak(7) naar binnen en stik op ca. 1 cm vanaf de kant
door. Sla de bovenkant dubbel naar binnen en stik deze door. Stik de zakken volgens de
patroontekens op de broekspijpen(1). Verstevig de hoeken en de zakingangen met een trensje.

7.

Stik de onderste broekpanden(2) aan de bovenste broekpanden(1). Let daarbij op de tekens van
het patroon. Vouw de naden naar beneden en stik ze smal door.

8.

Stik de zoombeleggen(4) goede kanten op elkaar aan de onderste broekdelen(2). Knip de
naadtoeslagen korter af. Sluit de binnenbeennaden inclusief de beleggen. Vouw het beleg naar
binnen en stik het één keer vlak langs de rand en één keer op een afstand van ca. 2,5 cm vanaf de
rand door.

9.

Sluit de kruisnaad tot aan het split.

10.

Vouw de splitonderslag(8) overlangs met de goede kant naar binnen. Stik één smalle kant dicht en
keer hem. Werk de lange kanten samen af. Stik de rits op het de splitonderslag. De stofvouw ligt
dan aan de rechter kant van de ritssluiting.
Strijk het linker beleg van het split naar binnen. Vouw hem niet precies in het midden dubbel, maar
ca. 3 mm naast middenvoor. Stik hier de rits met splitonderslag onder.
Vouw het rechter splitbeleg precies op de middenvoorlijn naar binnen en strijk hem glad. Speld het
split middenvoor op middenvoor precies dicht. Keer de broek en stik de losse ritskant op het rechter
splitbeleg. Let daarbij op dat de bovenkant niet meegestikt wordt.
Keer de broek weer en stik het split van boven tot ca 3 cm voor het spliteinde. Hierbij mag het splitonderslag niet meegestikt worden. Stik de laatste 3 cm van het split in de ronding en stik daarbij
het splitonderslag wel vast. Indien gewenst kan de kruisnaad ook gelijk doorgestikt worden.
Verstevig tenslotte het spliteinde met een klein trensje.

11.

Stik de tailleband(9) aan de lange uiteinden dicht en strijk de naad open. Stik de tailleband met de
goede kant aan de binnenkant van de broek. Laat bij het split aan beide kanten een stuk uitsteken.
Strijk de band naar boven, vouw hem dubbel en strijk hem nog een keer. Strijk restjes vlieseline
aan de uiteinden ter versteviging voor het knoopsgat en de knoop. Vouw de uiteinden goede kanten
op elkaar dubbel en stik ze vast, knip de hoeken af en keer de band. Vouw de naadtoeslag van de
tailleband naar binnen en speld hem vast. Stik de onderkant door maar laat een stukje open voor
het elastiek. Stik nog een keer een naad in het midden van de band en laat ook hier een stukje
open. Rijg elastiek in de tunnels en stik ze vast, sluit de openingen.

12.

Maak een knoopsgat en zet een knoop aan.

Variatiemogeliikheden
Korte broek
Knip de broekspijpen in de gewenste lengte. Laat de figuurnaden aan de achterkanten weg, daardoor is
de broekspijp iets wijder en helemaal recht.
7/8 lange broek (skater)
Voor dit model kan het onderste broekpand(2) weggelaten worden. Laat ook de figuurnaden achterwege,
hierdoor is de broekspijp iets wijder en helemaal recht.

Succes !
- Sonja Wintersdorf
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