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Avita is een patroon dat snel een chino-broek oplevert. Het is een chique broek die iets lager 

op de heupen zit met een bijzondere zakvariant. De broek kan van tricot of andere rekbare 

stof gemaakt worden, maar ook van een zomers stofje zoals viscose. Het wat lagere kruis en 

de gerimpelde zakingangen geven deze broek zijn eigenzinnige look. Avita kan in twee 

lengtes gemaakt worden, als ¾ broek of tot op de enkels. Op het patroon staan alle enkele 

maten vanaf maat 32 t/m 48.  

Avita is gemakkelijk en snel te maken en zeker geschikt voor beginnende naaisters. 

Materiaal: 

Avita kan van alle dunne rekbare stoffen gemaakt worden zoals katoenen en viscose tricot of 

dunne goed-rekkende zomersweat . Voor de versie van niet-rekbare stof kan gekozen 

worden voor alle lichte los vallende stoffen zoals viscose, batist enz. 

Maten en stofverbruik: zie de maten op het Duitse werkblad.  

Knippen: 

Knip de patroondelen MET naadtoeslag uit de stof. Knip naar wens 2 cm zoomtoeslag aan. 

Kies voor de patroondelen voor tricot of voor niet-rekbare stof. 

voorbeen                         2 x  

achterbeen                      2 x 

zakbeleg                           2 x  

zak met heupdeel           2 x  

tailleband voor                2 x aan de stofvouw 

tailleband achter             2 x aan de stofvouw 

Werkwijze:  

Werk alle onderdelen af of werk met de lockmachine. 

Rimpel de zakingangen volgens de patroontekens tot aan de lengte van het zakbeleg in. Leg 

de zakingangen goede kanten op elkaar en stik deze. Knip de naadtoeslag korter, haal de 

rimpeldraad uit de stof. Vouw en strijk het zakbeleg naar binnen en stik naar wens de 

zakingang door.  

Leg de zak volgens de patroontekens onder het zakbeleg, goede kanten op elkaar, en stik de 

ronding van de zak.  

Vouw plooien in de bovenkant van de voorbenen tot aan de breedte van de tailleband voor. 

Stik de plooien op de naadtoeslag door. De bovenkant kan ook zonder plooien gemaakt 

worden, rimpel dan de bovenrand in met behulp van een rimpeldraad.  

Doe hetzelfde met het achterpand. 

Leg een voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar, speld en stik de zijkanten. Naar 

wens kunnen de benen nu al gezoomd worden. 
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Leg de binnenbeennaden op elkaar, speld ze en sluit ze. Als er al een zoom in de benen zit, 

vouw dan de naadtoeslag naar een kant en stik hem met een driehoekje vast. Keer één been 

en schuif het andere hier in, zodat de goede kanten op elkaar liggen. Sluit de kruisnaad. 

Verstevig naar wens de tailleband van het voorpand. Leg de taillebanddelen met de goede 

kanten op elkaar, stik de bovenrand en vouw één kant naar binnen. Strijk de band mooi plat. 

Doe hetzelfde met de achter-taillebanden . Leg tailleband van voor- en achterkant met de 

goede kanten op elkaar, opengevouwen. Stik de korte zijkanten op elkaar en strijk het 

geheel nog een keer netjes in model. Nu kan er een tunnel met elastiek worden gestikt in de 

achtertailleband of rijg een breed stuk elastiek in de band. Speld en stik de tailleband op de 

broek en let daarbij op dat de zijnaden op elkaar vallen. Stik naar wens de rand door.  

KLAAR. 


