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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. 

ISABELLE is een combinatie van tuniek en broek die het hele jaar door gedragen kan worden. 
 
Maak hem bv sportief van jeans of rib, met opvallende naden, heel feestelijk en chique van velvet, of 
romantisch van bloemetjesstoffen – iedere keer toont het setje weer anders.    
Dit setje is ook heel geschikt om stoffen te combineren.     
De zijdelingse inzetstukken en de grote buidelzak vragen er om om versierd te worden. Dit setje is snel 
en eenvoudig te maken. Beginnende naaisters kunnen de deelnaden ook weg laten. 
 
De maat valt normaal.                           
 
Een uitvoerige stap-voor-stap beschrijving met veel foto’s en designvoorbeelden zijn te vinden op onze 
homepage www.farbenmix.de. Ook de beschrijving van de rits in de broek is met foto’s te vinden op de 
site: broekrits van Jeanette. 
 
Neem eerst de maat op. Let op wijdte en lengte!                                      
 
Benodigdheden 
 

Materiaal/ maten  74/80 86/92 98/104 110/116 122/128 

bovenwijdte 66 cm 68 cm 70 cm 72 cm 76 cm 

schouderbreedte 5,5 cm 5,8 cm 6,1 cm 6,4 cm 6,7 cm 

tu
n
ie

k
 

lengte vóór 34,5 cm 38,5 cm 42,5 cm 47 cm 51 cm 

taille (volgens patroon) 60 cm 62 cm 64 cm 66 cm 69 cm 

taille  48 cm 50 cm 52 cm 54 cm 57 cm 

b
ro

e
k
 

zijlengte   36 cm 44,8 cm 52,2 cm 60,8 cm 70,2 cm 

stof  (140 cm breed) 70 cm 80 cm 90 cm 95 cm 95 cm 

stof  (140 cm breed) 75 cm 75 cm 80 cm 85 cm 105 cm 

naar wens: rits voor in de 
broek 

10 cm 10 cm 10 cm 11 cm 12 cm 

fournituren 4–5 knopen, elastiek, restje vlieseline 

 
 
Knippen      
Knip de patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. Neem de 
tekens (kleine streepjes aan de rand van het patroon) over op de stof.                
De deelnaden in de tuniek en de broek zijn voor de sier. De panden kunnen ook uit één stuk geknipt wor-
den.                                                                         
Als er een rits in de broek wordt gezet, knip dan de tailleband ca. 3 cm langer voor de overslag. Knip dan 
ook nog een belegstrook voor onder de rits (ca. 8 cm breed en de lengte van de rits).                         
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Kniplijst        
Tuniek 

 1 – voorpand   1 x aan de stofvouw 
 2 – achterpand 1 x aan de stofvouw 
 3 – zijpand   4 x 
 4 – voorpandbeleg 1 x aan de stofvouw 
 5 – achterpandbeleg 1 x aan de stofvouw 
 6 – zak   2 x aan de stofvouw 
 
Broek 

 7 – voorbeen 2 x 
 8 – achterbeen 2 x 
 9 – zijpand boven 4 x 
10 – zijpand onder    4 x 
11 – tailleband 1 x 
 
 
werkwijze 
 
Tuniek 

1. Werk alle patroondelen af.    

2. Stik de zakdelen g.k.o.e. Knip de nader korter.                                                                                       

3. Keer de zak en stik hem in een afstand van 1 cm vanaf de kant door. Rijg elastiek door de zo 
ontstane tunnel. Er kan naar wens ook een knoopsgat in het midden net onder de tunnel gestikt 
worden.                                               

4. Speld de zak met de mooiste kant boven op het voorpand (de onderkant en de zijkanten vallen op 
elkaar). Trek het elastiek zover aan, dat de bovenkant van de zak glad op het voorpand aan sluit. 
Stik de zak op de naadtoeslag aan het voorpand en stik daarbij het elastiek op de juiste lengte 
vast.                           

5. Stik de zijpanden aan de voor- en achterpanden. Vouw de naden in de zijstukken en stik ze aan de 
goede kant door.                                                                              

6. Verstevig de schouderbanden van het beleg met vlieseline voor de knopen en knoopsgaten.                       

7. Stik de beleggen langs de armsgaten en hals op het voor- en achterpand. Knip de naden korter en 
de hoeken schuin af.                                                      

8. Leg voor- en achterpand op elkaar. Begin bij de zijnaden van de beleggen en stik daarvandaan de 
zijnaden aan één stuk door dicht tot aan de zoom. Maak een zoompje in de belegonderkant.                  

9. Keer de tuniek, vouw het beleg naar binnen en stik de hals en armsgaten rondom vlak langs de 
kant door. Zoom de tuniek.                                 

10. Maak knoopsgaten in de schouderbanden (voorpand) en zet knopen aan (achterpand).                                           
Stik net boven de zakrand een sierbandje vast en rijg de uiteinden door het knoopsgat.  

 
Broek met elastiek      

1. Werk alle delen af.           

2. Stik de onder- en boven zijstukken op de korte kanten op elkaar en stik ze smal door.                                         

3. Zet de zijstukken g.k.o.e. aan de voor- en achterbenen. Begin onderaan bij de zoom. Let er op dat 
de lange schuine kanten aan de benen worden gestikt!                                         

4. Speld de voor- en achterbenen g.k.o.e. en stik de zijnaden. Vouw de naden naar de voorbenen en 
stik ze aan de goede kant smal door.                                                                                 

5. Stik de binnenbeennaden. Zoom de broekspijpen.          
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6. Keer één broekspijp. Schuif het andere been hierin zodat de goede kanten van de stof op elkaar lig-
gen. Stik de kruisnaad van achter naar voren langs het nepsplit in één keer. Vouw het nepsplit naar 
binnen. Stik de kruisnaad en aansluitend het nepsplit door. Maak voor de sier een trensje aan het 
einde van het split.                                                                                   

7. Meet de juiste lengte voor de tailleband op en pas de lengte eventueel aan. Sluit de korte kanten van 
de tailleband, maar laat een klein stukje open voor het elastiek. Stik de goede kant van de band op 
de binnenkant van de broek. Laat de naad van de tailleband precies op middenachter van de broek 
vallen. Vouw de band naar buiten om, vouw de naadtoeslag naar binnen en speld de buitenkant van 
de tailleband op de goede kant van de broek. Stik hem rondom vast. 

8. Stik de bovenkant van de tailleband vlak langs de rand door. Stik nog een naad in de lengte zodat er 
twee tunnels ontstaan, maar laat  een stukje van 2 cm open bij de middenachternaad voor het elas-
tiek. Rijg elastiek in de tunnels en sluit daarna de openingen. 

 
Broek met rits en elastiek                      

1. Maak de broek zoals hierboven beschreven tot aan de kruisnaad en de tailleband. 

2. Vouw het ritsbeleg dubbel en werk de open kanten samen af. Stik de rits met de tandjes naar bo-
ven op de afgewerkte kant van het beleg.                                                   

3. Stik de kruisnaad van middenachter tot aan het teken voor het split, stik hier even heen en weer. 
Stel nu de steeklengte in op maximaal en stik verder tot boven aan de taille.                                  

4. Strijk de splitbeleggen open, maar het linker beleg moet ca. 5 mm voorbij de middenvoornaad 
gestreken worden, er komt dan een kleine plooi in. 

5. Keer de broek naar de goede kant en leg het beleg met aangestikte rits onder de kleine plooi.   

6. Keer de broek, op het rechter beleg na, weer naar de verkeerde kant en stik de rits op het rechter 
aangeknipte beleg. (stik de belegstrook niet mee)                              

7. Keer de broek naar de goede kant en teken een doorstiklijn op de stof. Vouw het onderste beleg 
even met een speld naar de andere kant (hij mag bij de volgende stiklijn niet meegestikt worden, 
anders kan de rits niet open). Stik nu een naad langs de getekende lijn en stik een trensje aan het 
einde van het split. Torn de grove steken van het split nu los. 

8. Stik de goede kant van de tailleband aan de binnenkant van de broek. Bij het split moet er aan 
beide kanten voldoende naad aangeknipt zijn. Strijk de tailleband naar boven, vouw het midden 
door en strijk hem. Strijk gelijk een restje vlieseline op de uiteinden voor de knoop en het 
knoopsgat. 

9. Vouw het tailleband g.k.o.e. dubbel aan de korte kanten en stik de uiteinden. Knip de hoeken af en 
keer het band. 

10. Vouw de naadtoeslag naar binnen en speld de band vast. Stik de onderkant van de tailleband op de 
broek maar laat een stukje open voor het elastiek. Stik de band midden door, rijg elastiek door de 
tunnels, stik het elastiek vast en sluit de openingen. 

11. Maak een knoopsgat en zet een knoop aan. 

 
KLAAR!  
 
Veel plezier en succes met ISABELLE! 
 


