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Basic-jeans HENRI 

 

Kies de gewenste lengte en knip alle 

patroondelen met naadtoeslag uit de stof. 

Neem de patroontekens over op de stof. bij 

gebruik van dikke stevige stof is het beter om 

de tailleband en het zakbeleg van een 

dunnere stof te knippen.  

 

Stik de achterpassen met de goede kanten op 

elkaar (g.k.o.e.)aan de achterbenen en let 

daarbij op de patroontekens. Vouw de 

naadtoeslag naar boven en stik hem smal en 

voetjebreed door.  

 

Speld het zakbeleg met de g.k.o.e. op  de 

zakingang van de voorbenen. Stik de 

zakingang , knip de naadtoeslag wat korter, 

vouw het zakbeleg naar binnen en stik het 

aan de goede kant smal door.       
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Leg het zakdeel met heupstuk g.k.o.e. op het 

zakbeleg en naai de rondingen op elkaar. Zet 

de naadtoeslagen van boven- en zijkant vast 
op het voorbeen.    

   

Sluit de zijnaden. Vouw de naadtoeslag naar 

achteren en stik hem aan de goede kant door. 

 

  Strijk de bovenste naadtoeslag van de 

achterzakken naar binnen. Vouw het beleg 

langs de vouwlijn naar buiten om en stik de 

smalle zijkanten vast. Knip de hoekjes schuin 
weg en vouw het beleg weer naar binnen.   

 Strijk de overige naadtoeslagen van de 

zakken naar binnen.  

 

Speld de achterzakken volgens de 

patroontekens op de achterbenen. Stik ze 

rondom smal langs de rand en voetjebreed 

vast. Stik bij de zakingangen trensjes.    
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Sluit de kruisnaad en zet daarbij een rits in. 

Een beschrijving daarvoor is HIER of HIER te 
vinden.  

Naar wens kan ook een  nepsplit gemaakt 

worden.  

 

Sluit de binnenbeennaden en zoom de benen. 

Bij deze broek is een strook 

dubbelgevouwen en iets uitgerekte tricot aan 

de onderkant gezet.   

 

   

Vouw de strook voor de riemlusjes in de 

lengte dubbel. Vouw de naadtoeslagen naar 
binnen en stik ze aan beide kanten door.   

Naar wens kunnen de riemlusjes ook maar  3-

voudig gevouwen worden.  

Gemakkelijker is het om een lange strook te 

naaien en deze dan in kleinere stukken te 

knippen. 
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Speld de riemlusjes g.k.o.e. en naar beneden 

wijzend op de bovenkant van de broek. De 

riemlusjes middenachter worden gekruisd.  

 

Zet de tailleband met de goede kant op de 

binnenkant van de broek en stik hem vast. De 

beide naadtoeslagen aan de korte kanten 

worden daarbij naar de goede kant van de 

broek gevouwen. . 

 

Strijk de tailleband naar boven en strijk ook 

alle naadtoeslagen naar binnen. Verstevig bij 

gebruik van dunne stof de tailleband op de 

plaats waar de knoop en waar het knoopsgat 

komt.  
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Vouw de tailleband naar buiten om en stik 

hem op de goede kant van de broek. Zorg 

ervoor dat de eerste naad overlapt wordt. 

Stik ook de bovenkant van de tailleband smal 

door. Versier de band met een etiket naar 

wens.  

 

Vouw de riemlusjes ca. 1cm onder de 

tailleband naar boven en stik ze dubbel vast 

met een trensje als dat gaat. Vouw de 

bovenkant van het riemlusje naar binnen en 

stik hem aan de bovenkant van de tailleband 

vast.   

 

   

Rijg elastiek in de tailleband. Dit kan alleen 

aan de achterkant maar ook rondom zijn. Stik 

het elastiek vast.  

Stik de voorkant van de tailleband dicht. 

 

Zet een knoop aan en maak een knoopsgat of 

sla drukkers in. 
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KLAAR ! 

 


