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ZUMA  

   

 

Werkbeschrijving                 

Neem van te voren de maat op, let vooral op de lengte !!!! 

  
Foto’s  Beschrijving  

 

Vouw de stof dubbel en knip de patroondelen volgens het 
knipvoorbeeld met naadtoeslag uit de stof.   
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Stik vervolgens de binnenbeennaad. Werk de naden af en 
stik ze smal langs de kant door.     

 

Werk de buitenrand van het overslagbeen af. Dit kan op 
meerdere manieren, bijv. met biaisband , met een smal 
ruche of met een zigzagbandje. Het makkelijkste is het om 
de buitenrand smal om te vouwen en te strijken. Daarna 
doorstikken met bijv een driedelige zigzagsteek of een 
andere siersteek. 
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Indien gewenst kan er een zak op de broek gemaakt 
worden: 

a. stik een strook stof langs de zak. Vouw hem om, strijk 
hem en stik hem smal langs de kant door. 

b. stik de bovenrand van de zak dubbel omgevouwen door.              
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c. Stik de strook met een inslagje op het been. Verstevig de 
hoeken met een trensje.  
 
d. Leg de zakkleppen goede kanten op elkaar. Stik de 
zijkanten en de onderkant.                   

 

e. Keer de klep, strijk hem plat en stik hem smal langs de 
kant door. Stik de klep op de broek. Stik trensjes op de 
hoeken.                                 
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Leg de rechter en linker broekspijp op elkaar en stik de 
kruisnaad. Werk de naad af.    

 

   

Vouw de broekspijpen over elkaar tot de gewenste 
taillewijdte en speld hem vast. Nu moet wel beslist 
worden of de overlapping naar voren of naar achteren 
moet vallen.  

Stik de panden op de taillenaad vast.                  

   

   

 

Vouw de tailleband over midden dubbel en strijk hem plat. 
Stik de tunnel voor het elastiek en laat een kleine opening 
over. Rijg elastiek in. Stik een tunnel voor het strikband en 
rijg het band in.                                                        
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Stik de tailleband op elkaar. Er kunnen knoopsgaten of 
metalen ogen voor het strikband in de tailleband gemaakt 
worden. Verstevig dan eerst op die plaats de stof met 
vlieseline.                        

 

Stik de tailleband aan de broek, vouw hem op en stik hem 
door. 
 
a. Voor de omkeerbroek de tailleband ca. 1-2 cm breder 
knippen.  
 
b. Stik de uiteinden op elkaar en werk de beide lange 
kanten af. 

c. Vouw de lange zijden naar binnen en strijk ze plat. Rijg 
het elastiek in de tunnel.                                                               

 

 
 
d. Speld de tailleband over de broek en stik hem op zo’n 
manier vast, dat beide kanten van de broek er netjes uitzien.  
Aantrekken en nog van een mooie dag genieten. 

   
KLAAR ! 


