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Broek KIM  

 

Werkbeschijving              

Voor beginnende naaisters in dit een eenvoudig model. Gevorderden 
kunnen natuurlijk naar eigen inzicht       

 te werk gaan, zoals bv. het aanbrengen van riemlusjes...   

 

  
Foto’s Beschrijving 

  

Knip de delen volgens de kniplijst uit.        
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Leg de zakbeleggen goede kanten op 
elkaar op de voorbenen en stik de 
zakingang door. Knip de naad iets korter 
af. Vouw het zakbeleg naar binnen, strijk 
hem glad en stik de zakingang smal op de 
kant door. 

 

2. Leg het zak- en heupdeel onder de 
belegzak en stik beide zakken bij de 
ronding op elkaar. Stik de naden aan de 
zijkant en bovenkant vast, zodat de zak 
niet meer kan verschuiven.                         

 

Stik op de onderkanten van het voorbeen 
uitgerekt elastiek  met een zigzagsteek 
op de aangegeven plaatsen vast. 
Verstevig de uiteinden met een trensje   
( = een rijtje zigzagsteekjes dicht bij 
elkaar) 
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Stik het achterbeen goede kanten op 
elkaar aan het voorbeen. Vouw de naden 
naar voren en stik smal op de kant door.    

 

Stik de achterpassen goede kanten op 
elkaar aan de achterbenen. Let goed op 
de tekens van het patroonblad. Knip de 
naadtoeslagen korter af, vouw ze naar 
boven en stik ze smal op de kant door.       

 

Vouw de zij- en onderkanten van de 
achterzak naar binnen en stik ca 1 cm 
vanaf de rand door. 

Vouw het beleg van de achterzakken 
dubbel geslagen naar binnen en stik het 
vast. 

 

Stik de zakken op de aangegeven zaklijn 
op de acherbenen en stik op de 
bovenkanten bij de zakingangen een 
trensje voor extra stevigheid. 
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Indien er ruches op de achterbenen 
gewenst zijn, moeten deze nu ingezet 
worden. Stik daarna de broekdelen zoals 
bij de voorbenen op elkaar.          

Sluit de zijnaden en stik ze smal op de 
kant door.  

 

De onderkanten van de broek kunnen 
afgewerkt worden met een ruche of met 
biaisband.  

Stik het schuine band met de goede kant 
aan de binnenkant van de broek. Rek 
daarbij het band een beetje uit.    

Strijk het band naar beneden.                   
. 
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Stik het band aan de buitenkant met een 
inslagje smal op de rand vast.                    

 

Zo ziet de broekzoom er dan uit als hij 
klaar is.  
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Sluit de binnenbeennaden. Vouw de 
naadtoeslag naar voren en stik onderin de 
zoom met een klein driehoekje de naad op 
het voorpand vast.        

  

  

 

Voor smalle kinderen kan elastiek in de 
tailleband verwerkt worden ipv een rits. 

Hier laat ik een manier zien hoe je een 
rits in een broek zet. Een andere, 
misschien nog makkelijkere manier laat 
Jeanette HIER zien. Het beste kun je 
zelf uitproberen welke manier je het 
prettigste vindt. 

  

Sluit de kruisnaad vanaf het teken voor 
de rits totaan de achterkant taille in één 
keer.                                          

Knip een strook van 8 cm breed in de 
lengte van de rits, vouw deze één keer 
dubbel. Werk de zijkanten af. Stik de 
rits zo op de strook dat de vouwkant van 
de strook naar de rechterkant wijst. Zie 
de blauwe stippellijn.                  
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Strijk de linker splitrand naar binnen. 
Neem daarbij als vouwlijn niet precies 
middenvoor, maar 3 mm daarnaast. Stik 
daar de rits met splitstrook vast. De 
blauwe stippellijn toont middenvoor en 
dat is tevens de stiklijn.                            

 

Vouw het rechter splitbeleg naar binnen, 
strijk het plat en speld de rits eronder 
vast. Stik de rits vanaf de buitenkant 
vast en stik gelijk de kruisnaad door.         
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Verstevig het einde van de ritssluiting 
met een trensje. Hier heb ik een kruisje 
gestikt.   

 

Stik de 9 cm brede tailleband met de 
goede kant op de binnenkant van de 
broek. Bij het split moet aan beide zijden 
de naadtoeslag uit blijven steken.  
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Strijk de tailleband naar boven, vouw 
hem dubbel, strijk hem nogmaals en 
strijk dan gelijk twee kleine vierkantjes 
vlieseline op de plaats waar knoop en 
knoopsgat komen. 

 

Tailleband aan de smalle uiteinden g.k.o.e. 
stikken, hoeken bijknippen. 

 

Vouw de naadtoeslag naar binnen en zet 
hem vast met spelden. 

 

Stik de onderkant van de tailleband smal 
door. Laat daarbij twee openingen (zie 
foto) voor het elastiek over.  



©farbenmix  Sabine Pollehn                         Seite 10 von 10                                    Broek KIM 
 

 

 

Stik de tailleband overmidden door. Rijg 
elastiek door de tunnels . Sluit de 
openingen.    
 
 
KLAAR ! 
                                                                  

 
 

 
 

 

    
 

 
 
 
 

 


