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laagjesbroek YELENA 

Design: INUIT-DESIGN  

   

 

Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit 
de stof.  

Knip indien gewenst de achterzakken apart 

of extra uit net als eventueel een ritsbeleg. 

 

 

Stik de zakbeleggen langs de zakingangen 

van de voorbenen van de buitenste 

broek.   

Knip de naadtoeslag korter, vouw het 

zakbeleg naar binnen en stik de zakingang 

aan de goede kant smal door.  

 

Als de achterzak als extra patroondeel 

geknipt is, stik dan de zak langs de 

bovenrand van het achterbeen volgens de 

patroontekens met de goede kanten op 

elkaar.  
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Strijk de naadtoeslag van de bovenkant 

achterbeen en tegelijk ook de zak naar 
binnen. Stik de naad door.   

Of alleen de zak aan de bovenkant 

doorstikken, omdat de rest later toch aan 

de binnenbroek vastgestikt wordt.   

 

Werk de zijnaden apart af met een 

zigzagje of de locker. Sluit de zijnaden tot 

aan het splitteken.Strijk de naad open en 

stik de naadtoeslagen aan beide kanten 
door.   

Verstevig het einde van het split met een 
trensje.  

Stik naar wens een sierbandje rondom de 

zakingangen van het voorbeen en aan de 

bovenrand van de achterbroek.   

 

Zoom de onderkant en de zijkanten in het 

split van de buitenste broek en versier hem 
naar wens.  

Verstevig het split met een trensje.  

 

Sluit de zijnaden van de  binnenste broek. 

Vouw de naadtoeslagen naar voren, strijk 
ze plat en stik ze smal door.   

Speld de buitenste broek op de binnenste 

broek. De binnenbeennaden en de 

kruisnaden liggen precies op elkaar. Stik 

de twee broekdelen langs de randen op de 

naadtoeslag op elkaar. Stik ook de 

bovenkant van de buitenste achterbroek op 

de binnenbroek maar laat de zakingang 
open.  
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Teken met krijt of verdwijnstift de voor- en 

achterzakken op de stof van de buitenste 

broek. Stik over deze lijn de zakken vast. 

Verstevig de zakingangen met trensjes.   

 

Teken de stiklijn bij de knie op de 
buitenste broek over volgens het patroon.   

 

 

Stik de twee broeken langs deze lijn op 

elkaar vast. Versier de broek langs deze 

lijn naar wens met sierbandjes of 
kanten/of elastisch band.  

Zoom de onderkant van de binnenbroek. 

Veel tips voor ronde zomen zijn HIER in 

het Freebook te vinden.  

 

Sluit de binnenbeennaden en stik de naad 

vanaf onderaan tot de dwarsnaad aan de 

goede kant door.  
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Keer een been binnenste buiten en schuif 

het andere been er in zodat de goede 

kanten op elkaar liggen. Stik de kruisnaad. 

Naar wens een ritssluiting maken. 

Beschrijvingen daarvan zijn HIER en HIER 

te vinden.  

 

Voor een tailleband met elastiek de band 

aan de korte kanten sluiten. Laat een 

stukje open voor het elastiek.  

 

Stik de band met de goede kanten op 

elkaar aan de bovenkant van de broek.  

Een duidelijke beschrijving is HIER te 

vinden. 

 

Rijg elastiek in de tunnel en sluit de tunnel 

met een paar steekjes. Of rijg 

knoopsgatenelastiek in de tunnel en zet 

een knoop aan om het elastiek vast te 

zetten.  
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KLAAR! 

   


