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Frida 2.0

Frida is een patroon van een klassieke pofbroek. Je kunt hem maken met een lange of korte boord
om de benen. Van maat 50 tot 104 houdt Frida 2.0 rekening met het dragen van een luier. Vanaf
maat 86 kan de broek ook zonder extra luierruimte gemaakt worden, hij valt dan smaller om de
heupjes. Frida heft ook voor- en achterzakken en kniestukken op het patroon staan, zo kun je
gemakkelijk variëren.
Stofkeuze
Maak Frida 2.0 in de maten 50 t/m 164 van rekbare stof zoals tricot, interlock, dunne jogging of
wintertricot. Of gebruik niet-rekbare stiffen zoals soepele spijkerstof,
ribcord, of gewone katoenen stoffen.
Pasvorm
de pofbroek Frida 2.0 is een broek die lekker moet zitten. Hij valt om de heupen en in de taille
nauwsluitend maar niet strak. Om de benen valt hij wijd en ruim. Het patron valt normal qua maat,
wat betekent dat een kind in maat 86 de maat 86 goed past.
Materiaal:
voor de lijst van benodigde stof, zie het Duitse patroonblad
Kniplijst
Let op, de naadtoeslag van 0,7 cm is INBEGREPEN!
1- voorbroek MET luierruimte
2x
2- achterbroek MET luierruimte
2x
of:
1a voorbroek ZONDER luierruimte
2x
2a achterbroek ZONDER luierruimte
2x
3- zak voor
4x
4- tailleboord
1 x aan de stofvouw
5- beenboordje
2 x aan de stofvouw
5a lang beenboord
2 x aan de stofvouw
6- achterzak naar wens
4x
7- kniestukken naar wens
2x
Werkwijze:
Rekbare stoffen zijn het gemakkelijkst te verwerken met een lockmachine. Met een normale
naaimachine kan het ook, gebruik dan rekbare steken zoals een zigzagsteek van normale steeklengte of
een steelsteekje. Gebruik in ieder geval ballpointnaalden in de naaimachine (jerseynaalden). Lees voor
het begin de werkbeschrijving eerst helemaal door. Een uitgebreide beschrijving met foto’s in te vinden
op www.farbenmix.de en bij de bijgevoegde Bonus-Code .
Lees voor het begin de beschrijving eerst een keertje helemaal door.

Werkbeschrijving: klassieke pofbroek
1- Knip alle patroondelen uit de stof, de naadtoeslag van 0,7 cm is inbegrepen. Neem de
patroontekens over op de stof. Knip naar wens achterzakken en kniestukken.
2- Leg twee voorzakdelen met de goede kanten op elkaar en stik de beide rondingen op elkaar.
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Knip de naadtoeslag in de rondingen in tot vlak voor de naad. Keer de zakken en strijk ze
netjes in model. Leg de zakken op het voorpand, de randen moeten op de bovenkant en de
zijkant van de broek vallen. Speld de zakken op de voorbroek vast en stik ze langs de
onderste ronding vast. Stik de zij- en bovenkant op de naadtoeslag vast. Stik naar wens ook
kniestukken op de broek.

3- Leg de voorbroekdelen met de goede kanten op elkaar en stik de voorste kruisnaad. Leg de
achterbenen g.k.o.e. en stik de achterste kruisnaad. Naar wens kunnen de achterzakken op
de achterkant gestikt worden.
4- Leg voor- en achterbroek g.k.o.e. Speld de buitenbeennaad en stik hem dicht. Doe hetzelfde met de binnenbeennaden.

5- Leg de tailleboord dubbel, de goede kant naar binnen en stik de korte kant dicht. Verdeel
de tailleboord netjes over de bovenkant van de broek en stik hem iets uitgerekt vast. De
middenachternaad van de broek valt op de naad van het tailleboord.
6- Stik de stroken voor de beenboordjes tot een ring en zet ze uitgerekt aan de beenzomen.
De naad van de boordjes valt op de binnenbeennaad.

Werkbeschrijving : pof-kniebroek
Frida kan als kniebroek met lange en korte boordjes genaaid worden. Maak de broek zoals boven
beschreven maar let bij het knippen van de patroondelen op de kniplijn in het patroonblad voor de
kniebroek.
Er kunnen LANGE boordjes of korte boordjes aan de kniebroek worden vastgestikt. De onderkant
van de stof moet dan iets worden ingerimpeld omdat het boordje niet zover uitgerekt kan worden.
Zorg dat er wel rek blijft tussen broek en boord.
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