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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. 

Een stoere jongensbroek heeft veel zakken, veel deelnaden en de zakken achterop moeten vooral laag 
zitten. Sommige meisjes vinden zo’n stoere broek ook leuk.               
Pitt kan als lange broek of voor de zomer als ¾-broek gemaakt worden, laat daarvoor gewoon de 
onderste broekspijpdelen weg.   
 
Gemaakt van effen stof wordt het een toffe basisbroek, waar alles op staat. Door het ver naar voren 
vallende zijdeel en de vele patroondelen toont de broek ook juist heel pittig als er meerdere stoffen 
worden gecombineerd.                                                          
 
Deze coole broek kan van gewone katoen, maar ook van spijkerstof, ribcord, velvet of canvas gemaakt 
worden. Ook stevige katoenen poplin en andere niet rekbare stoffen zijn geschikt.            
 
De broek valt een beetje “ baggy” , maar wel normaal qua maat. In de kleine maatjes is hij prettig te 
dragen met elastiek in de taille. Het aantal patroondelen maakt het patroon wel wat bewerkelijk, maar 
het maken van de broek is ook voor beginnende  naaisters met behulp van de stap-voor-stap 
beschrijving best te doen. 
 
Voor stevige kinderen is een rits middenvoor onontbeerlijk. Meet voor de zekerheid de taille en de 
heupomvang van het kind na en vergelijk de maten met de tabel. Een paar centimeter extra zijn altijd 
als speelruimte nodig. Neem bij twijfel liever een maat groter en pas eventueel de beenlengte aan op 
de maat van het kind. De uiteindelijke taillewijdte is met elastiek ten slotte altijd nog 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 

taille (volgens patroon) 61 cm 63 cm 65 cm 67 cm 69 cm 74 cm 

heupwijdte 72 cm 74 cm 76 cm 78 cm 81 cm 85 cm 

zijlengte   45,5 cm 54 cm 62,5 cm 72 cm 81,5 cm 90 cm 

stof (140 cm breed)  95 cm 105 cm 115 cm 125 cm 145 cm 155 cm 

naar wens: rits            10 cm 11 cm 12 cm 13 cm 14 cm 16 cm 

fournituren Elastiek , evt. 1 knoop/drukker en een stukje vlieseline 

 

Knippen     

Als er verschillende soorten stof in één broek worden gebruikt is het verstandig deze eerst voor te 
krimpen. Dat voorkomt het verschillend krimpen van de stoffen onderling als de broek klaar is.  
Knip de gewenste patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. 
Neem de tekens over op de stof (de kleine streepjes aan de rand van de patroondelen).         
Neem de figuurnaden van het kniestuk over op de binnenkant van de stof. 
Bij gebruik van dikkere stof is het handiger het zakbeleg (patroondeel 7) en de voering van de achterzakken 
(patroondeel 9) van dunne katoen of voeringstof te knippen.                                            
Voor een ¾-broek hoeven de voor- en achterbeen-onderkanten (patroondeel 3 en 6) niet geknipt te 
worden.  
Als de broek rondom met elastiek wordt gemaakt zonder rits, kan de tailleband  ca. 3 cm korter 
geknipt worden. Ook is dan het ritsbeleg (patroondeel 12) overbodig.      
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Kniplijst         
 1 -  voorbeen boven   2 x 
 2 - voorbeen midden   2 x 
 3 - voorbeen onder    2 x 
 4 - zijpand  2 x 
 5 - achterbeen boven 2 x 
 6 - achterbeen onder     2 x 
 7 - zakbeleg      2 x 
 8 - heupstuk met zakdeel         2 x 
 9 - achterzak         4 x 
 10 - timmermanszakje        1 x 
 11 - riemlusjes         5 x 
 12 - ritsbeleg                         1 x 
 13 - tailleband 1 x im Bruch 
 
 

Werkwijze 

Broek met elastiek in de taille 

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

2. Stik het zakbeleg met de goede kanten op elkaar (g.k.o.e.) aan het bovenvoorbeen en stik de 
zakingang plus de bovenrand. Knip de naadtoeslag korter en de hoek schuin weg. Vouw het zakbeleg 
naar binnen, strijk de naad mooi plat en stik de zakingang aan de goede kant door.               

3. Leg het zakbeleg op de ronding van het zakdeel met heupstuk. Stik de rondingen op elkaar. Speld de 
zak op het voorbeen en stik de bovenrand vast. Verstevig de zakingangen met trensjes. Zet de zak met 
een paar steekjes op de naadtoeslagen van het voorbeen vast.                                                                                    

4. Vouw voor de figuurnaden in het kniestuk de stof met de g.k.o.e. volgens de tekens op de achterkant 
van de stof en stik de figuurnaden. Vouw de naden naar boven en stik ze aan de goede kant door.  

5. Stik de onderbenen g.k.o.e. aan de kniestukken. Vouw de naden naar beneden en stik ze aan de goede 
kant door.                                          

6. Stik ook de bovenbenen g.k.o.e. aan de kniestukken. Let er op dat de kant van het kniestuk met de 
twee figuurnaden naar de buitenzijnaad wijst. Vouw de naad naar boven en stik hem aan de goede kant 
door.                                                                    

7. Vouw aan de zakingangkant van het timmermanszakje de vouwlijn dubbel naar binnen en stik hem een 
keer smal en een keer voetjebreed door. Vouw de naadtoeslag aan de onderkant naar binnen en stik 
hem aan de goede kant vast.                       

8. Zet het timmermanszakje volgens de tekens op het zijpand vast. Stik de onderkant vast en stik de 
naadtoeslagen aan de zijkanten vast op het zijpand.                                   

9. Stik het bovenbeen achter g.k.o.e. aan het zijstuk. Vouw de naden naar één kant en stik ze aan de 
goede kant door.                 

10. Stik het onderbeen achter g.k.o.e. aan het bovenbeen-achter. (Let op de tekens op het onderbeen voor  
binnenbeen en buitenbeen). Vouw de naad naar beneden en stik hem aan de goede kant door.       

11. Leg achterzak en voering-achterzak g.k.o.e. Stik ze rondom op elkaar en laat aan de onderkant een 
klein stukje open om te keren. Knip de naden in de rondingen korter en de hoeken schuin af. Keer de 
zak en strijk hem plat. Stik de zakingang aan de goede kant door.  Doe hetzelfde met de andere 
achterzak.      

12. Speld de achterzakken volgens de tekens op het achterpand. Stik de zakken vast en verstevig de 
zakingangen met trensjes.                   

13. Leg de voor- en achterbenen g.k.o.e. en stik de buitenste naden. Strijk de naden naar het achterpand 
en stik ze aan de goede kant door.                                                    

14. Sluit de binnenbeennaden en zoom de broek.                          

15. Keer één broekspijp binnenste buiten. Schuif de andere broekspijp hier in zodat de stof met de g.k.o.e. 
ligt. Stik de kruisnaad aan één stuk. Knip de naadtoeslag van het beleg van het nepsplit bij de hoek iets 
in.                                                                                                    
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16. Maak riemlusjes naar wens. Strijk daarvoor de strook in de lengte dubbel, vouw de naadtoeslagen naar 
binnen en stik hem aan twee kanten door. Knip een aantal riemlusjes naar wens. Stik de riemlusjes aan 
de goede kant op de bovenste naadtoeslag met een paar steekjes vast.                                       
Ipv. zelf maken kan ook kant en klaar band voor de riemlusjes gebruikt worden. 

17. Vouw voor het nepsplit het beleg naar binnen en speld het vast. Stik het split en de kruisnaad aan de 
goede kant door. Stik aan de onderkant van het nepsplit een trensje.                                

18. Meet de benodigde lengte voor de tailleband op en sluit de tailleband door de korte kanten op elkaar te 
stikken. Laat een klein stukje open voor het elastiek. Stik de goede kant van de tailleband aan de 
binnenkant van de broek. Let er op dat de taillenaad op de middenachternaad van de broek valt.                                                              

19. Vouw de tailleband naar buiten om. Strijk de naadtoeslag naar binnen en speld de band met ingeslagen 
naad op de goede kant van de broek. Stik de band vast.                                                                                                                                            

20. Stik de bovenkant van de tailleband smal door en stik nog een naad in het midden van de band. Laat 
een stukje open bij de middenachternaad voor het elastiek. Rijg elastiek in de twee tunnels en sluit 
daarna de openingen met een paar steekjes.  

21. Vouw de riemlusjes naar boven en stik ze met ingeslagen naad aan de bovenkant van de tailleband 
vast.  

  

Broek met ritssluiting en elastiek                 
In de tailleband kan een gedeelte elastiek worden ingeregen of bijna helemaal of zelfs zonder elastiek. Klik voor het 
inzetten van de rits het ritsvoetje aan de naaimachine en pas evt. de naaldpositie aan.  

1. Maak de broek zoals boven beschreven van punt 1 t/m 14.        

2. Vouw het splitbeleg in de lengte dubbel en werk de open kant af. Stik de rits met de tandjes naar boven 
links langs de afgewerkte kant van het beleg.  

3. Keer één broekspijp binnenste buiten. Schuif de andere broekspijp hier in zodat de stof met de g.k.o.e. 
ligt.                                                                                

Sluit de kruisnaad vanaf middenachter tot aan het teken voor de rits. Hecht even af. Zet dan de 
steeklengte op maximaal en stik door tot aan middenvoor bovenkant.                                                                                                                           

4. Strijk de splitbeleggen open, maar vouw het linker beleg ca. 5 mm over de middenvoornaad heen, zodat 
er een kleine plooi ontstaat.                                                                                                                                     

5. Klap alle broekdelen naar rechts en stik de rits met beleg onder de kleine plooi.                                                                                                  

6. Vouw nu alle broekdelen naar links, behalve het rechter beleg. Stik de rits op het rechter aangeknipte 
beleg. Stik de belegstrook van de andere kant niet mee.                                                                                                                                                                    

7. Keer de broek weer naar de goede kant en teken de stiklijn voor de rits. Speld het onderste beleg even 
aan de linkerkant vast. (dit beleg mag bij de volgende stap niet meegestikt worden, anders kan het split 
straks niet meer open). 
Stik over de getekende lijn aan de goede kant van de stof en verstevig het uiteinde met een trensje. Nu 
kan de middenvoornaad los getornd worden.                                                                                                                                                                   

8. Maak riemlusjes naar wens. Strijk daarvoor de strook in de lengte dubbel, vouw de naadtoeslagen naar 
binnen en stik hem aan twee kanten door. Knip een aantal riemlusjes naar wens. Stik de riemlusjes aan 
de goede kant op de bovenste naadtoeslag met een paar steekjes vast.                                       
Ipv. zelf maken kan ook kant en klaar band voor de riemlusjes gebruikt worden.                                                                                                                               

9. Stik de tailleband met de goede kant op de binnenkant van de broek. Vouw aan de korte kanten de 
naadtoeslag naar binnen. Strijk bij gebruik van dunne stof een stukje vlieseline op de plaats waar de 
knoop en het knoopsgat komen.                                                                                            

10. Vouw de tailleband naar buiten om, vouw de naadtoeslag naar binnen, strijk het band en stik het rondom 
vast. Stik de tailleband aan de onderkant vast en stik de bovenkant ook door.   
Als er alleen aan de achterkant elastiek komt, laat dan achter aan de onderkant van de band een klein 
stukje open voor het elastiek en sluit deze opening na het inrijgen.                                               

11. Vouw de riemlusjes een stukje onder de tailleband naar boven en stik ze met een trensje vast. Zet de 
riemlusjes aan de bovenkant van de broek met ingeslagen naadtoeslag goed vast.                                                                

12. Rijg eventueel nog elastiek in de tailleband, sluit de voorkanten van de tailleband.                                                                                   

13. Zet een knoop aan en maak een knoopsgat of sla een drukker in. 
 

Klaar ! Veel plezier en succes met PITT! 


