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Mixbroek QUEENIE

QUEENIE is een 7/8ste broek met wijd uitlopende broekspijpen die aan de zoom met elastiek of met een
boordje afgewerkt kunnen worden, zo ontstaat een stijlvolle pofbroek.
De deelnaden, overdwars en in de lengte, zijn gewone deelnaden die ook weggelaten kunnen worden.
D.w.z. dat de delen ook als één patroondeel gebruikt kunnen worden. De verschillende zakken geven de
broek steeds weer een ander uiterlijk: hartjeszakken, afgeronde zakken, verschillende zakkleppen en
natuurlijk kunnen de zakken ook zonder kleppen gemaakt worden. Sterren of hartjes op de knieën,
maak de broek zoals je zelf wilt!
Rondom de billen valt de broek ruim, bij de knieën is hij weer smaller en wordt vanaf daar tot de enkel
wijder. De bovenste dwarsnaad kan met elastiek wat gerimpeld worden, daardoor krijgt de broek een
heel apart uiterlijk en vallen de broekspijpen heel leuk. Eigenlijk valt de broek in zijn geheel heel
normaal qua wijdte maar door extra elastiek en boordjes kan de wijdte aangepast worden.
Er zijn ontelbaar veel mogelijkheden om deze broek helemaal naar je EIGEN ideeën te MIXEN.
De broek is gemakkelijk te maken, ook beginnende naaisters kunnen het. De zakken worden gewoon
opgenaaid en er zit een normale sluiting in die met rits of met knopen gesloten worden kan. Voor
beginners is het makkelijker om de broek met elastiek in de taille en zonder sluiting te maken.
Verschillende stoffen kunnen gebruikt worden, zoals ribcord, poplin, velvet, canvas, spijkerstof of een
gewoon katoentjes, voor ieder jaargetijde iets dat lekker zit. in de winter met een maillot eronder is
Queenie door haar lengte leuk met laarzen en gemaakt van joggingstof is het een heerlijke speelbroek.
MIX IT!
Deze mixbroek valt ruim en is ideaal voor wat stevigere meisjes. Moet de broek smal vallen, maak hem
dan in der normale maat en maak er een ritssluiting in. Rekbare stoffen zoals stretchjeans, -ribcord of poplin zorgen ervoor dat de broek lekker zit en voldoende bewegingsvrijheid biedt.
Moet de broek lekker ruim vallen? Maak dan een maatje groter, dan valt de broek ook langer en groeit
hij langer mee. Vergelijk voor het knippen de maat van het kind met de gewenste wijdte uit de tabel.
Let vooral op heup- en taillewijdte.
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.

Materiaal/maten

86/92

98/104

110/116

122/128

134/140

146/152

158/164

taillewijdte

63,0 cm

64,5 cm

66,0 cm

69,0 cm

72,0 cm

76,0 cm

80,0 cm

heupwijdte

64 cm

67 cm

70 cm

76 cm

82 cm

90 cm

98 cm

zijlengte

37 cm

44 cm

51 cm

60 cm

69 cm

78 cm

86 cm

stof
(140 cm breed)

75 cm

85 cm

95 cm

110 cm

120 cm

130 cm

140 cm

naar wens: rits

9 cm

10 cm

11 cm

12 cm

14 cm

16 cm

18 cm

fournituren
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elastiek, evt. 1 knoop of drukker. Stukje vlieseline,
naar wens:biaisband of sierbandjes, elastisch band, boordstof, stik-en-trek.
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Mixbroek QUEENIE
Knippen

Als meerdere soorten stof voor deze broek gebruikt gaan worden (stofmix), was deze dan voor zodat ze niet
meer krimpen na het verwerken.
Knip de gewenste patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting.
Neem de patroontekens over op de stof. De kniestukken worden zonder naadtoeslag geknipt.
De broekspijpen kunnen ook zonder deelnaden geknipt worden. Leg dan het onderste voorbeen (patroondeel
2) en/of het onderste achterbeen (patroondeel 4) aan de stofvouw.
Naar wens kan ook het bovenste voorbeen (patroondeel 1) aan het onderbeen gelegd worden en als één
geheel been worden geknipt. Leg daarvoor de patroondelen aan elkaar en plak ze eventueel even met een
plakbandje vast. Hetzelfde kan ook met de achterbenen. De patroondelen kunnen ook aan elkaar getekend
worden bij het overtrekken.
Kies de zakken (patroondelen 8,10 en12 ) en zakkleppen (patroondelen 9 en 11) naar wens. de
achterzakken kunnen ook voorop genaaid worden en omgekeerd.
Als de broek van dikke of stevige stof gemaakt wordt, is het verstandig bij de gevoerde zakken of zakkleppen,
de voering van een dunnere stof te knippen.
Ook de ster-kniestukken kunnen naar wens geknipt worden. De hartjeszakken (patroondeel 12) kunnen
i.p.v. de sterren ook als kniestuk gebruikt worden.
Knip de tailleband 3cm korter, als de broek zonder ritssluiting wordt gemaakt en met een band met elastiek.
Ook de ritsonderslag (patroondeel 7) vervalt dan.

Kniplijst
1 - voorbeen boven
2 - voorbeen onder
3 - achterbeen boven
4 - achterbeen onder
5 - achterpas
6 - tailleband
7 - ritsonderslag
8 - zak: recht
9 - zakklep: recht
10 - zak : ronde vorm
11 - zakklep : ronde vorm
12 - hartjeszakje
13 - kniestuk ster

2
4
2
4
2
1
1

x
x (of 2 x aan de stofvouw)
x
x (of 2 x aan de stofvouw)
x
x
x

4x

4x
4x

4x
4x
2x

Werkwijze
Broek met elastiek in de tailleband
1.

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

2.

Stik de achterpas aan de achterbenen en let daarbij op de patroontekens. Strijk de naadtoeslag naar
boven en stik hem aan de goede kant door.

3.

Leg de twee achterbeendelen met de goede kanten op elkaar en stik de lengtenaad. Vouw de naadtoeslag
naar één kant en stik hem aan de goede kant door.

4.

Leg op dezelfde manier twee voorbeendelen met de goede kanten op elkaar en stik de lengtenaad. vouw
de naadtoeslag naar een kant en stik hem aan de goede kant door.

5.

Stik naar wens de sterrenkniestukken op de voorbenen met bijv. een rechte steek of met een kleine
smalle zigzagsteek. Als de broek van rekbare stof wordt gemaakt, speld dan eerst stik-en-trek op de
achterkant van de stof voordat de sterren worden geappliceerd.

6.

Stik de bovenste broekdelen met de goede kanten op elkaar aan de voorbenen. Vouw de naadtoeslag
naar boven en stik hem aan de goede kant door.
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Mixbroek QUEENIE
7.

Stik op dezelfde manier de achterbeendelen met de goede kanten op elkaar aan de achterbenen. Vouw de
naadtoeslag naar boven en stik hem aan de goede kant door.

8.

Zakken en zakkleppen naar wens maken:
Zakklep : leg twee zakklepdelen (patroondeel 9 of 11 - net wat je wilt) met de goede kanten op elkaar en
stik ze rondom vast. Laat aan de bovenkant een klein stukje open om te keren. Knip de naadtoeslag wat
af en de hoeken schuin weg. Keer de klep en strijk de klep in model. Stik de klep langs de zij- en
onderkant of langs de ronde kant door.
Gevoerde zak: leg twee zakdelen (patroondeel 8 of 10 - net wat je wilt) met de goede kanten op elkaar
en stik ze rondom vast. Laat aan de bovenkant een stukje open om te keren. Knip de naadtoeslag wat
korter en de hoeken schuin af. Keer de zak en strijk hem mooi plat. Stik de zakingang aan de goede kant
door en sluit daarbij de keeropening.
Gevoerd hartjeszakje: leg twee hartjesdelen met de goede kanten op elkaar en stik ze rondom vast.
Laat aan één zijkant een stukje open om te keren. Knip de naadtoeslag wat af en geef een inknipje in de
bovenkant tussen de rondingen en keer het hartje. Strijk het hartje in model en stik de bovenkant door
(let op de patroontekens).

9.

Stik de zakken op de voor- of achterkant naar wens:
Zakken en zakkleppen: leg twee zakken en zakkleppen (de kleppen ca. 1 tot 2 cm boven de zak) op de
voor- of achterkant van de broek. Speld ze vast.
Stik de zakken langs de zij- en onderkant of langs de rondingen smal langs de rand op de broekdelen.
Verstevig de zakingangen met trensjes. Stik de zakkleppen langs de bovenrand vast en sluit daarbij de
keeropeningen. Verstevig ook de hoeken van de kleppen met trensjes.
Hartjeszakken: speld de hartjeszakken op de voor- of achterkant van de broek en stik ze smal langs de
kant vast. Sluit gelijk de keeropening. Verstevig de zakingangen met een trensje.

10.

Leg voor- en achterbenen met de goede kanten op elkaar en sluit de zijnaden. Vouw de naadtoeslag naar
het achterbeen en stik hem aan de goede kant door.

11.

Leg de voorbenen met de goede kanten op elkaar en sluit de kruisnaad. Geef aan het einde van het
splitbeleg in de hoek een inknipje.

12.

Bij een nepsplit het beleg naar binnen vouwen en vastspelden. Stik het split en de voorste kruisnaad aan
de goede kant door. Stik onderin het split een klein trensje.

13.

Leg de achterbenen met de goede kanten op elkaar en sluit de achterste kruisnaad. Vouw de naadtoeslag
naar één kant en stik hem aan de goede kant door.

14.

Meet de lengte van de tailleband even na en stik de korte kanten op elkaar. Laat een stukje open voor het
elastiek. Stik de tailleband met de goede kant op de binnenkant van de broek. Let daarbij op dat de naad
van de tailleband middenachter op de broek valt.

15.

Vouw de tailleband naar buiten om. Strijk de naadtoeslag aan de bovenkant van de tailleband naar binnen
en speld hem op de goede kant van de broek. Stik de onderkant smal op de broek vast, let daarbij op dat
de aanzetnaad van de tailleband net bedekt is.

16.

Stik de bovenkant van de tailleband door en stik nog een keer een naad in het midden, maar laat een
klein stukje open voor het elastiek.

17.

Rijg elastiek in de twee tunnels, sluit ze tot een ring en sluit de openingen met een paar steekjes.

18.

Leg de voor- en achterbenen met de goede kanten op elkaar en sluit de binnenbeennaden in één keer. Let
er op dat de kruisnaad netjes op elkaar valt.

19.

Zoom de benen.
Alternatieve methoden:
- zoom de broekspijpen met biaisband of met een schuine strook bonte stof.
- knip een smalle strook stof in de lengte van de zoomwijdte. Sluit de strook tot een ring, vouw hem in de
lengte dubbel en stik de open kanten samen aan de zoom. Vouw de strook naar beneden, vouw de
naadtoeslag naar boven en stik hem aan de goede kant door.
- sluit een strook rekbare tricot of boordstof (korter dan de zoomwijdte) tot een ring en vouw hem in de
lengte dubbel. Stik de open kanten dubbel langs de zoom. Vouw de boord naar beneden, de naadtoeslag
naar boven in de benen en stik hem aan de goede kant door. Hoe korter de strook, des te meer het pofeffect.
- rimpel de zoomkant in en stik er een boordje tegenaan.
- stik een ruchestrook langs de zoom.
- maak een wat bredere zoom in de benen en rijg er elastiek in.
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Broek met ritssluiting en gedeeltelijk elastiek in de tailleband (meisjes en damesvariant)
Het elastiek kan in een gedeelte van de tailleband worden gezet, maar ook helemaal weggelaten worden. Gebruik voor het
inzetten van de rits het ritsvoetje en stel de naald van de naaimachine in de juiste positie.

1.

Maak de broek zoals boven beschreven van punt 1 t/m 10.

2.

Werk de voorranden van het kruis voor apart af met de lockmachine of met een zigzagsteekje, als dat
nog niet gedaan is.

3.

Leg de voorbenen met de g.k.o.e. Stel de steeklengte van de naaimachine in op de grootst mogelijke
stand en stik de middenvoornaad vanaf de taille, langs middenvoor, tot aan het teken voor het split. Stel
de machine weer in op normale steeklengte, stik een paar keer heen en weer en stik de kruisnaad
verder.

4.

Vouw de belegstrook voor het splitonderslag in de lengte dubbel en werk de open kant samen af. Speld
de rits met de tandjes naar boven langs de rechter kant op de afgewerkte rand van de onderslag. Stik
hem vast.

5.

Keer de voorbenen. Strijk de splitbeleggen open en vouw het linker beleg ca. 5mm over de
middenvoornaad heen, dus leg er een kleine plooi in. Strijk deze plooi goed plat.

6.

D Klap de broekdelen naar rechts, zodat de voorbenen met de goede kanten op elkaar liggen en leg de
rits met onderslag onder de kleine plooi, de tandjes wijzen naar boven. Stik de rits onder de plooi vast.

7.

Vouw de broekdelen, behalve het rechter beleg, naar links (de beide voorbenen liggen nog steeds met de
g.k.o.e.) en stik de rits op het rechter aangeknipte beleg. Stik de onderslag daarbij niet mee.
Knip aan het einde van het aangeknipte beleg de naadtoeslag in de hoek een stukje in.

8.

Keer de broek naar de goede kant en teken op de linker kant een stiklijn voor de rits. Vouw de onderslag
weg en speld hem vast zodat hij niet meegestikt wordt.
Stik over de getekende lijn heen en verstevig het einde van het split met een trensje. Torn nu de
middenvoornaad boven de rits open, haal de spelden uit de onderslag en zet deze naar wens aan de
onderkant met een trensje vast op de getekende splitnaadlijn.
Vouw de naadtoeslag onder het split naar een kant en stik hem door.

9.

Leg de achterbenen met de g.k.o.e. en sluit de middenachternaad. Vouw de naadtoeslag naar een kant
en stik hem aan de goede kant door.

10.

Leg de voor- en achterkant g.k.o.e. en sluit de binnenbeennaden in één keer. Let daarbij op dat de
kruisnaden precies op elkaar vallen.

11.

Zoom de broekspijpen zoals boven beschreven onder punt 19.

12.

Zet de tailleband met de goede kant op de binnenkant van de broek. Vouw daarbij aan de korte kanten
de naadtoeslag naar binnen. Vouw de tailleband naar boven, vouw de naadtoeslagen rondom naar
binnen en strijk ze plat. Bij gebruik van dunne stof de plaats waar knoop en knoopsgat komen
verstevigen met een stukje vlieseline.

13.

Vouw de tailleband naar buiten om en speld hem rondom vast op de goede kant van de broek. Stik de
onderkant smal langs de kant vast op de broek en let daarbij op dat de aanzetnaad van de tailleband
bedekt is. Stik de bovenkant smal door.
Als er gedeeltelijk elastiek in de tailleband wordt gezet is het gemakkelijker als er een stukje van de
taillebandonderkant open blijft dat na het inzetten van het elastiek weer dichtgestikt wordt.

14.

Rijg naar wens elastiek in de band, bijv. in de achterkant of tot kort voor de middenvoorkant en stik het
elastiek vast.
Sluit de openingen aan de voorkant van de tailleband.

15.

Maak een knoopsgat en zet een knoop aan of sla drukkers in.

Klaar!
Veel plezier en succes met QUEENIE!
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