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Waldemar is een broek voor buiten. De wijdte is ruim gehouden, zodat er voldoende
bewegingsvrijheid blijft en zodat de broek naar wens gevoerd kan worden of van dikke stof kan
worden gemaakt.
Zonder knie- en zitvlakstukken is Waldemar ook geschikt voor iedere dag en is een prima
basisbroek. In de taille komt elastiek waardoor de broek gemakkelijk aan en uit getrokken kan
worden. Door gebruik vaneen koord in de tunnel, kan de wijdte ook aangepast worden.
Op dit patroon staan de dubbele maten 74/80 toten met 158/164.
Maak Waldemar van brede rib, spijkerstof, broekenstof zoals canvas, taslan, softshell, siliconpoplin
of geplastificeerde katoen. Voor de kniebeschermers en zitvlakbescherming kan gebruikt worden:
taslan, jeans, softshell, poplin, chintz en geplastificeerde katoen.
Voor de voering van de outdoor-broek is prettig: flanel, tricot/interlock, joggingstof, fleece, katoenen
fleece, katoen.
Omdat de broek nogal ruim valt, kun je voor smalle kinderen een maat kleiner nemen en de lengte
van het kind aanhouden.
De maten in de tabel zijn de maten van het gemaakte kledingstuk.
Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op wijdte en lengte! Vergelijk eventueel de maten
met een goed passende broek!
74/80

86/92

98/104

taillewijdte

60

62

64

66

69

72

76

80

heupwijdte

65

69

71,5

73,5

79,5

85,5

92,5

99,5

totale zijlengte

43

52

60,5

69,5

79

88,5

95,5

103

buitenste stof
140 cm breed

60

70

80

90

100

110

130

145

stof voor knie
en
zitvlakstukken

35

35

35

35

35

40

40

40

voeringstof naar
wens

45

55

65

75

85

95

100

110

Materiaal/maten

verder nog

110/116 122/128 134/140 146/152 158/164

3 cm breed elastiek, evt. koord, nestels, koorstoppers en paspelband, stukje
vlieseline

Kniplijst:
1 – voorbeen
2 – achterbeen
3 – achterpas
4 – zak
5 – tailleband
6 – zoomboord
7 – kniestuk (naar wens )
8 – zitvlakversteviging (naar wens)

2x
2x
2x
4x
1 x aan de stofvouw
2 x aan de stofvouw
2x
2x

Werkwijze: stik de broek met een gewone rechte en zigzagsteek. Werk de naden af met een
zigzagsteekje of met de lockmachine.
Lees voor het naaien de beschrijving een keertje helemaal door.
Een filmpje met uitleg is hier te vinden: http://www.youtube.com/mialuna24
Seite 1 von 3

©2015 * MiaLuna &

farbenmix

GbR Pollehn & Pollehn

Waldemar

MiaLuna &

farbenmix.de

Werkbeschrijving:
1. Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. De knie- en zitvlakstukken bij de rondingen
zonder naadtoeslag knippen. Neem alle patroontekens over op de stof.
2. Stik de figuurnaden in de voorbenen en kniestukken en stik ze aan de goede kant door.
3. Zet de kniestukken met spelden op de voorbenen vast, de figuurnaden vallen op elkaar. Bij
stoffen die niet rafelen, kunnen de knielappen met een rechte steek worden vastgenaaid.
Gebruik bij rafelende stof een korte zigzagsteek.
4. Leg twee zakdelen met de goede kanten op elkaar en stik de rondingen. Knip de naadtoeslag
in de rondingen wat in of knip ze korter. Keer de zak en duw de ronding netjes uit. Stik de
zakingang smal door.
5. Leg de zakken op de voorbenen en stik ze vast. Stik naar wens paspelband mee.
6. Leg de achterpas op het achterbeen, g.k.o.e. en stik ze aan elkaar. Stik naar wens paspelband
mee. Vouw de naadtoeslag naar beneden en stik hem door.
7. Leg de zitvlakstukken volgens de patroontekens op de achterbenen en stik ze vast met een
rechte of zigzagsteek, net als bij de kniestukken.
8. Leg voor- en achterbenen bij de buitenste beennaad g.k.o.e. en sluit de naad. Stik naar wens
paspelband mee.
9. Stik de binnenbeennaden.
10. Keer één been binnenste buiten en schuif het andere been hier in, zodat de goede kanten op
elkaar liggen. Sluit de kruisnaad en let erop de de naden van de zitvlakstukken netjes op
elkaar vallen.
11. Indien gewenst, nestels volgens de patroontekens in de tailleband slaan. Verstevig de band
dan eerst met vlieseline. Sluit de tailleband aan de korte kanten tot een ring en vouw hem in
de lengte dubbel. Meet bij het kind op, hoe lang het elastiek moet zijn. Stik het elastiek tot een
ring en leg het in de tailleband.
12. Speld de tailleband met de open kanten aan de broek, de nestels liggen daarbij op de
voorkant. Stik de band rondom vast, het elastiek zit in het band en wordt niet mee gestikt.
Vouw de naadtoeslag in de broek en stik hem aan de goede kant door.
13. Stik de zoomboordjes op dezelfde manier aan de tailleboord vast.
14. Rijg koord door de nestels in de tailleband.
15. KLAAR !!!
Variatie: gevoerde broek
Voor de voering zijn de voor- en achterbenen plus de achterpas nodig. Maak je de voering van
tricot, teken dan de knieën recht (zonder figuurnaden) en kort de voeringbenen 3 cm in.
1. Maak de buitenste broek tot en met stap 12. Maak de voeringbroek op dezelfde manier.
2. Keer de buitenste broek en schuif de voeringbroek hier in zodat de goede kanten op elkaar
liggen. Leg de tailleband tussen voering en buitenste broek in, de nestels van de tailleboord
liggen op de buitenste broek voor. Stik de boord rondom vast. Grijp nu van onderaf tussen de
broeken in en keer ze.
3. Vouw de broeken netjes in elkaar en stik de boordjes aan de onderkant zoals beschreven in
stap 13.
4. KLAAR!!!
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Variatie: kniestukken met paspelband
De kniestukken kunnen ook versierd worden met paspelband. Knip daarvoor de rondingen van de
kniestukken met naadtoeslag. Stik het paspelband op de rondingen van de kniestukken, vouw dan
de naadtoeslag naar binnen en stik de kniestukken zoals boven beschreven op de voorbenen. Dit
kan ook met de zitvlakstukken.
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