Drehhose ROBERTA
ROBERTA is een iets wijduitlopende lange broek met gedraaide zijnaden aan binnen- en buitenbenen.
Hij is gemakkelijk te maken en kan naar wens met een afknoopbaar schortje versierd worden. Hij kan
met of zonder ruches, bont gekleurd of heel eenvoudig gemaakt worden, je kiest het helemaal zelf.
Deze broek staat in twee wijdtematen op het patroonblad en is daardoor voor ieder figuur geschikt. Hij
is bedoeld als precies passend maar niet strak.
Hij kan voor ieder jaargetijde gemaakt worden van passende stof, zoals van poplin of andere katoenen
stof voor voorjaar en zomer, en babyrib, velvet of spijkerstof voor herfst en winter.
Op de achterkant zitten zakken met ronde zijkanten. Er staat nog een 3D-zak met klep op het
patroonblad die naar wens op de zijkant kan worden gezet. De zak en de klep zijn door figuurnaden
bol en geven een driedimensionaal effect.
Roberta heeft een normale ritssluiting en steekzakken voor. In de tailleband kan naar wens elastiek
ingeregen worden zodat de broek mooi sluit. Bovendien valt hij achter een beetje hoger dan voor
waardoor hij nog beter aansluit en perfect past.
Op het patroonblad staat ook een bredere versie waardoor dit patroon ook voor stevige kinderen een
fijn basismodel is. De verdraaide pijpen en de goede pasvorm zorgen voor een slanker silhouet. Maar
omdat niet ieder kind hetzelfde figuur heeft is het heel belangrijk de maten van het kind met de maten
op de tabel te vergelijken en de juiste maat te kiezen.
De tailleband van deze broek valt best hoog, kinderen met een stevig achterwerk passen deze broek
daarom heel goed want hij zal niet afzakken.
Voor kinderen met weinig taille is een maat die precies past aan te raden. Kies voor hen bv. een
stretchstof (stretchrib, spijkerstof met stretch enz) zodat de broek goed past maar niet knelt. Meet het
elastiek voor de taille goed op zodat de broek niet over de heupen heen glijdt.
Als het kind een zeer stevige buik heeft, verleng dan de kruisnaad van de voorpanden met 1-2 cm
naar boven zodat de tailleband naderhand over de buik heen valt.
Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto’s en veel designvoorbeelden is te vinden op
onze homepage www.farbenmix.de bij de Nederlandse vlag.
Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op wijdte en lengte!
Benodigdheden/maattabel
De maten in de tabel zijn de maten van het kant en klare kledingstuk.
86/92

98/104

110/116

122/128

134/140

146/152

taillewijdte

53 cm

55 cm

57 cm

60 cm

63 cm

67 cm

taille met elastiek

49 cm

51 cm

53 cm

56 cm

59 cm

63 cm

heupwijdte

62 cm

65 cm

68 cm

74 cm

80 cm

86 cm

zijlengte

44 cm

52 cm

60 cm

70 cm

80 cm

88 cm

taillewijdte

57 cm

59 cm

61 cm

64 cm

67 cm

71 cm

taille met elastiek

53 cm

55 cm

57 cm

60 cm

63 cm

67 cm

heupwijdte

66 cm

68 cm

72 cm

78 cm

84 cm

90 cm

Stevig

Smal

Materiaal/maten
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Drehhose ROBERTA
zijlengte

45,5 cm

53,5 cm

61,5 cm

71,5 cm

81,5 cm

89,5 cm

stof
(140 cm breed)

105 cm

110 cm

120 cm

130 cm

150 cm

165 cm

9 cm

10 cm

11 cm

12 cm

14 cm

16 cm

naar wens:
een rits van
fournituren

6 knopen/drukkers of een rits en twee knopen/drukkers. Sierband, fluweelband of
strikband van 1 meter lang, restjes band, elastiek, restje vlieseline

Knippen
Knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. Neem de
patroontekens (de kleine streepjes aan de rand van het patroon) over op de stof.
Teken de figuurnaden voor de zakklep en de zijzakken aan de binnenkant van de stof. De zijzak is niet
noodzakelijk om te maken. Als de zak gevoerd moet worden, gebruik de vouwlijn dan als kniplijn. Als de
broek van dikke stof wordt gemaakt, neem dan voor de voeringzak een dunnere stof.
Naar wens kan ook bij het schortje de binnenkan van dunnere stof gemaakt worden, let er wel op, dat de
binnenkant van het schortje bij het dragen te zien is.
Op plaatsen waar later een knoop of drukker komt is het verstandig om de stof, zeker als hij dun is, vooraf
met vlieseline te verstevigen.
De strikbanden van het schort kunnen van stof worden gemaakt, maar er kan ook gekocht band gebruikt
worden zoals sierband.
De strikbanden moeten tussen 40 en 50 cm lang zijn zodat ze gestrikt kunnen worden.
Let er op dat het schortje met strikbanden gevaarlijk kan zijn tijdens bomen klauteren en dergelijke. Haal
hem er dan liever eerst even af.
Bij een broek met ritssluiting vervalt het splitbeleg maar moet een ritsbelegstrook worden geknipt in de
lengte van de rits en ca. 8 cm breed.

Kniplijst
Draaibroek- smalle versie
1 - voorbeen
2 - zak met heupdeel
3 - zakbeleg
4 - achterbeen
5 - achterpas
6 - tailleband
7 - splitbeleg
8 - achterzak
9 - zak voor op de zijnaad
10 - zakklep
11 - schortje

2
2
2
2
2
1
1
4
1
2
2

x
x
x
x
x
x aan de stofvouw
x
x
x (2 x voor een gevoerde zak)
x
x aan de stofvouw

Draaibroek – wijdere versie
12 - voorbeen
2 - zak met heupdeel
3 - zakbeleg
13 - achterbeen
14 - achterpas
15 - tailleband
16 - splitbeleg
8 - achterzak
9 - zak voor op de zijnaad

2
2
2
2
2
1
1
4
1

x
x
x
x
x
x aan de stofvouw
x
x
x (2 x voor een gevoerde zak)
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Drehhose ROBERTA
10 - zakklep
17 - schortje

2x
2 x aan de stofvouw

Werkwijze
Broek met knopen of drukkers en elastiek in de tailleband
Het elastiek kan helemaal weggelaten worden of maar door een gedeelte van de tailleband geregen.

1.

Werk alle patroondelen met een zigzagsteekje of met de locker af.

2.

Speld de achterpas met de goede kanten op elkaar (g.k.o.e.) aan het achterbeen. Als er een schortje
aan deze broek moet komen, stik dan een ca 8 cm lang bandje dubbelgevouwen tussen achterbeen en
achterpas. Het lusje wijst naar beneden, de banduiteinden steken iets tussen de naad uit.
Stik de naad, vouw de naadtoeslag naar boven en stik de naad aan de goede kant door.

3.

Stik het zakbeleg g.k.o.e. aan de zakingang op het voorbeen. Knip de naadtoeslag iets korter, vouw het
zakbeleg naar binnen en stik de zakingang aan de goede kant door.

4.

Speld de zak met heupdeel onder het zakbeleg g.k.o.e. en stik de ronde kanten. Zet de rest van de zak
op de naadtoeslagen met een paar steekjes aan het voorbeen vast.

5.

Speld voor- en achterbenen g.k.o.e. en stik de zijnaden. Vouw de naadtoeslagen naar het achterbeen en
stik deze aan de goede kant door.

6.

Leg achterzak en voeringachterzak g.k.o.e. en stik ze rondom vast. Laat aan de bovenkant een stukje
open om te keren. Knip de naadtoeslagen wat af, de hoeken schuin weg en keer de zak. Stik de
bovenkant door en sluit daarbij de keeropening. Speld de zakken volgens de patroontekens op de
achterbenen. Stik de zakken smal langs de rand vast en verstevig de bovenste hoekjes met trensjes.

7.

Zakklep en zijzak zijn naar wens:
Zakklep: vouw de figuurnaden volgens de tekens g.k.o.e. en stik ze. Stik de naden aan de goede kant
door. Leg twee zakkleppen g.k.o.e. Stik ze rondom vast maar laat aan de bovenkant een stukje open
om te keren. Knip de naadtoeslag korter, de hoeken schuin weg en keer de zakklep. Stik de klep langs
de ronde kant door.
Enkele zak: maak de figuurnaden zoals beschreven bij de zakklep. Vouw de bovenkant van de zak bij
de vouwlijn naar buiten om en stik de naadtoeslag aan de zijkanten vast. Knip de hoeken bovenin
schuin weg. Vouw het aangeknipte zakbeleg naar binnen en stik de zakingang één keer smal langs de
kant en één keer op belegbreedte door. Strijk de naadtoeslag aan de ronde onderkant naar binnen.
Gevoerde zak: maak de figuurnaden in de zakdelen zoals bij de klep beschreven. Speld de zakdelen
g.k.o.e. en stik ze rondom vast. Laat aan de bovenkant een stukje open om te keren. Knip de
naadtoeslag wat korter en de hoeken schuin weg. Keer de zak. Stik de zakingang aan de goede kant
door en sluit daarbij de keeropening.

8.

Speld de zak en zakklep (ca. 1 tot 2 cm boven de zak) op de zijkant van een broekspijp of ergens
anders naar wens. Stik de zak smal langs de ronde kanten op de broek en verstevig de hoeken met
trensjes. Stik de klep aan de bovenkant smal op de rand vast en sluit daarbij de keeropening. Verstevig
ook op de klep de hoeken met trensjes.

9.

Sluit de binnenbeennaden en stik ze indien gewenst aan de goede kant door. Dit gaat het
gemakkelijkste als de broek binnenste buiten zit en dan met het voetje in de pijp stikken. Begin bij de
kruisnaad.

10.

Zoom de broekspijpen.

11.

Strijk de naadtoeslag van de rechte kant van het losse splitbeleg naar binnen. Geef op dit beleg en het
aangeknipt splitbeleg op de beide broekdelen precies de hoek aan waar de splitnaad begint en geef deze
tot aan het teken een schuin inknipje. Stik het beleg g.k.o.e. op het linker aangeknipte splitbeleg. Knip
de naadtoeslag bij de ronding korter en keer het splitbeleg.

12.

Vouw het splitbeleg van het rechter been langs de voorrand naar binnen en stik hem aan de goede kant
tot aan het teken door. Maak in dit deel naar wens knoopsgaten. Als er drukkers worden gebruikt, komen die pas later.

13.

Keer één been binnenste buiten, schuif het andere been hier in zodat de kruisnaad met de g.k.o.e ligt.
Stik de kruisnaad.
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Drehhose ROBERTA
14.

Leg de splitbeleggen op elkaar. Stik de kruisnaad door, beginnend bij het einde van het splitbeleg met
een trensje en dan verder tot middenachter bovenaan met een gewone steek.

15.

Stik de tailleband met de goede kant op de binnenkant van de broek. Bij het split moet de band aan
beide kanten een stukje uitsteken. Strijk de band omhoog, vouw hem in de lengte dubbel en strijk de
vouw plat. Strijk indien nodig een stukje vlieseline op de plaats waar knoop en knoopsgat of drukkers
komen.

16.

Vouw de tailleband weer open, leg de band in de lengte g.k.o.e. en vouw de onderste naadtoeslag naar
binnen. Stik de korte kanten bij het split op elkaar. Knip de hoeken schuin af en keer het band weer
naar de goede kant.

17.

Vouw de naadtoeslag van de hele tailleband naar binnen en speld hem vast. Stik de onderkant smal
langs de kant door. Laat een stukje open voor het elastiek. Rijg elastiek naar wens in, stik het vast en
sluit de openingen. Stik bij de overgebleven band de bovenrand en de voorranden door.

18.

Zet een knoop aan en maak een knoopsgat of sla drukkers in.

19.

Strijk vlieseline op de achterkant van het schortdeel op de plaats waar de knopen, knoopsgaten of
drukkers komen.

20.

Speld de schortdelen g.k.o.e. Speld in de buitenste bovenhoeken aan beide kanten de strikbanden mee.
De banden liggen naar beneden en wijzen naar elkaar.
Stik de schorten op elkaar en laat aan de onderkant een stukje van ca. 10 cm open om te keren. Let er
op dat de strikbanden niet tussen de naden komen.
Knip de naadtoeslag korter, de hoeken schuin weg en keer het schortje. Stik hem rondom door en sluit
daarbij de keeropening.

21.

Maak knoopsaten of sla drukkers in volgens de patroontekens op het schortje. Leg het schort in het
midden van de voorkant broek. Zet op de juiste plaats knopen aan of de andere kant van de drukkers.

22.

Knoop het schortje aan de broek en rijg de strikbanden door de lussen op de achterkant en strik het
schortje vast.

Broek met ritssluiting en elastiek in de tailleband
Het elastiek kan helemaal weggelaten worden of maar door een gedeelte van de tailleband geregen.
Gebruik voor het inzetten van de rits het ritsvoetje en pas eventueel de stand van de naald aan.

1.

Maak de broek zoals boven van punt 1 tot 10 beschreven.

2.

Vouw de belegstrook voor de rits in de lengte dubbel en werk de open kant samen af. Stik de rits met de
tandjes naar boven op de linkerkant van de afgewerkte rand van het beleg.

3.

Keer één broekspijp binnenste buiten. Schuif de andere broekspijp hier in zodat de stof met de g.k.o.e.
ligt.
Sluit de kruisnaad vanaf middenachter tot aan het teken voor de rits. Hecht even af. Zet dan de
steeklengte op maximaal en stik door tot aan middenvoor bovenkant.

4.

Strijk de splitbeleggen open, maar vouw het linker beleg ca. 5 mm over de middenvoornaad heen, zodat
er een kleine plooi ontstaat.

5.

Klap alle broekdelen naar rechts en stik de rits met beleg onder de kleine plooi.

6.

Vouw alle broekdelen naar links, behalve het rechter beleg. Stik de rits op het rechter aangeknipte
beleg. Stik de belegstrook van de andere kant niet mee.

7.

Keer de broek weer naar de goede kant en teken de stiklijn voor de rits. Speld het onderste beleg even
aan de linkerkant vast. (dit beleg mag bij de volgende stap niet meegestikt worden, anders kan het split
straks niet meer open).
Stik over de getekende lijn aan de goede kant van de stof en verstevig het uiteinde met een trensje. Nu
kan de middenvoornaad los getornd worden.

8.

Maak de broek verder zoals boven beschreven vanaf punt 15.

Klaar !
Veel plezier en succes bij het maken van ROBERTA!
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