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Dit patroon mag niet gekopieerd of op andere wijze gereproduceerd worden. Het genaaide model mag verkocht worden. Het 
is echter niet toegestaan de modellen zonder toestemming in grotere hoeveelheden te produceren. 

YUKI is Japans en betekent "sneeuwkind". 

 
YUKI is een heerlijke broek om in te skieën, sleetje rijden, om in de sneeuw te spelen of bij een wandeling 
door het winterlandschap. YUKI is een winterbroek voor jongens en voor meisjes. Samen met ZORIAN is YUKI 

een heerlijk sneeuwpak.       
 
YUKI is ontworpen om nuttig en praktisch te zijn: hij moet snel aan en uit kunnen en daarom zit er ook geen 
ritssluiting in. De opgezette zak geeft plaats aan allerlei kleine dingetjes en - naar wens - kunnen er ook nog 
kniestukken op de broek gestikt worden, extra verstevigd of in een afstekende kleur, alles kan. Aan de 
binnenkant onderin de broek komt nog een sneeuwvanger om de benen droog en warm te houden. Ipv dit 
binnenboord kan ook gewoon onderin de broekspijp een tunnel met elastiek gemaakt worden of een boordje 

aangezet. Ook dan komt er geen sneeuw in de broekspijpen. Zo kan deze broek gebruikt worden als sneeuw-, 
slee, ski- of regenbroek.  
 
Maak YUKI van waterafstotende of waterdichte stof zoals Tactel, Taslan, regenjassenstof of gecoate katoen. 
Voor de binnenkant is gewone katoenen stof, nickyvelours, fleece of flanel heel prettig. Er kan ook nog een 
laag tussenvoering gebruikt worden, zoals volumenvlies of Thinsulate met een ademend membraan. 

 

Dankzij de gedetaillieerde stap-voor-stap beschrijving is YUKI gemakkelijk te maken en ook voor beginnende 
naaisters geschikt. 
 
De sneeuwbroek valt normaal qua maat. Omdat een sneeuwbroek genoeg bewegingsvrijheid moet hebben en 
er meestal ook nog lang ski-ondergoed onder gedragen wordt, moet voor stevige kinderen liever een maatje 
groter gekozen worden en de lengte waarschijnlijk aangepast. De uiteindelijke taillewijdte kan met elastiek 

geregeld worden.                                                                                                                                                     
Neem voor het begin de maat op van heup en taille van het kind en vergelijk deze maten met de tabel. Kijk 
daarna welke maat nodig is en of het patroon in de lengte aangepast moet worden. 
 
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  74/80 86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 

taillewijdte zonder elastiek 71,5 cm 73,5 cm 75,5 cm 78,0 cm 81,0 cm 85,0 cm 88,0 cm 

heupwijdte 70 cm 74 cm 77 cm 80 cm 83 cm 87 cm 92 cm 

zijlengte   41 cm 50 cm 58 cm 67 cm 76 cm 85 cm 93 cm 

stof, buitenkant 

(140 cm breed)  
75 cm 90 cm 105 cm 115 cm 125 cm 150 cm 175 cm 

stof, binnenkant 
(140 cm breed)  

50 cm 60 cm 65 cm 75 cm 85 cm 90 cm 105 cm 

volumevlies, binnenkant 
(140 cm breed)  

50 cm 60 cm 65 cm 75 cm 85 cm 90 cm 105 cm 

rits voor de zak     12 cm 13 cm 14 cm 15 cm 16 cm 17 cm 18 cm 

fournituren elastiek  (1,5 cm breed), dubbelzijdig plakband (bv. Stylefix) 
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Knippen            

Knip de gewenste patroondelen van de kniplijst uit de stof, houd daarbij rekening met de ingetekende 
draadrichting. Neem de patroontekens over op de stof. Knip alle patroondelen met naadtoeslag. Neen de 
patroontekens over op de stof (de kleine streepjes aan de randen van het patroon).                                                                                                                                   

Buitenste broek: teken de figuurnaadjes aan de achterbenen (patroondeel 2) op de binnenkant van de stof. 
Knip naar wens de sneeuwvanger  (patroondeel 4), de kniestukken (patroondeel 5) en de zakken(patroondeel 
6 en 7). De kniestukken (patroondeel 5) kunnen ook nog uit volumevlies geknipt worden.            

Voering: knip de patroondelen voor de binnenbroek ook nog uit volumevlies. Leg daarvoor de geknipte 
voeringdelen op het volumevlies en knip het volumenvlies langs de randen weg. Stik de voering en 
volumevliesdelen samen rondom vast met een zigzagsteekje of met de locker en verwerk deze delen verder 
als één deel. 

Als er in de broek een sneeuwvanger moet komen (extra broekspijp met elastiek onderin) dan moet de 
voering en het volumevlies bij de zoom met een extra naadtoeslag verlengd worden (bijv. bij een naadtoeslag 
van 1 cm moet er 2cm verlengd worden).             

Let op: gebruik voor het onderste stuk in de voeringbroek het liefste een waterafstotende stof, tot aan de 
aanzet van de sneeuwvanger, omdat anders de broek zich kan volzuigen met nattigheid. Maak anders de hele 
voeringbroek van waterafstotende stof, of alleen de voorbenen en de achterbenen vanaf de ingetekende lijn 

onderaan . Vergeet niet na het doorknippen van de benen bij de lijn en het knippen van de stof daarna, om 
ook hier naadtoeslag aan te knippen!                                                                                                                                                                  
 
 

Kniplijst        

buitenkant 
 1 -  voorbeen       2 x 
 2 - achterbeen 2 x 
 3 - tailleband 1 x aan de stofvouw 
 4 - binnenstuk onderbeen 2 x 
 5 - kniestuk      2 x 
 6 - zak onder     2 x 

 7 - zak boven     2 x 
 
binnenkant voering      volumevlies 
 1 - voorbeen   2 x 2 x 
 2 - achterbeen 2 x 2 x 

Als er een sneeuwvanger in de broekspijpen komt, verleng de naadtoeslag en knip dubbel naadtoeslag aan. 
Dus bij een naadtoeslag van 1 cm knip je nu 2 cm aan. 

 

 

Werkwijze 

1. Leg voor- en achterbenen van de binnenbroek met de goede kanten op elkaar en sluit de buitenste 
zijnaden. Vouw de naadtoeslag naar het voorbeen en stik hem aan de goede kant door.                                                               
Sluit de binnenbeennaden van de binnenbroek.                         

2. Keer één been en schuif deze in het andere been zodat de goede kanten op elkaar liggen. Sluit de 
kruisnaad. 

3. Vouw de strook voor de sneeuwvanger met de goede kanten op elkaar. Stik de naad en vouw de koker 
dubbel, de naad ligt binnenin. De bovenkanten vallen op elkaar. Stik de onderkant smal door en daarna 

nog een keer ca. 2 cm vanaf de onderkant (vouwlijn). Laat bij de bovenste naad een stukje open voor het 
elastiek.                                                                                                      Knip elastiek in de 
gewenste lengte af (de wijdte om de snowboot c.q. skischoen) en rijg deze in de tunnel, sluit het elastiek 
tot een ring en sluit daarna de opening in de tunnel.               

4. Knip de benen bij het patroonteken dwars door. Geef van te voren met bijv. een speld aan wat het 
voorpand is.                                                
Tip: bij de broekspijpen die gedeeld worden maak je de onderbenen zoals beschreven bij punt 1.                         

5. Schuif de sneeuwvanger over de onderste voeringbenen en stik de bovenkanten op de naadtoeslag op 
elkaar. De naad van de sneeuwvanger valt dan op de zijnaad van de binnenbroek.                                             

6. Keer de voeringbroek. Schuif  een onderbeendeel met de goede kanten op elkaar in het bovenste 
voeringbeendeel, let op de zijnaden en dat voorkant op voorkant valt (speld!). De sneeuwvanger ligt 
tussen onder- en bovenbeen in. Stik de lagen rondom op elkaar.                                                                                                                            
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7. Buitenbroek: vouw de broekdelen op de plaats waar de figuurnaden komen met de goede kanten op 

elkaar en stik de naadjes. Vouw de plooien naar boven en stik ze aan de goede kant door.                     

8. Speld naar wens de kniestukken  op volumevlies en stik ze met een paar dwarsnaden aan de goede kant 
door. Knip het volumevlies aan de boven- en onderkant ca. 1 cm af.                 

Vouw de naadtoeslag van de kniestukken aan de boven- en onderkant naar binnen en stik deze in een 
afstand van        ca. 0,5 cm tot de boven- en onderkant door.               
Speld de kniestukken volgens de patroontekens op de voorste benen en stik ze aan de boven- en 
onderkant vast. Stik de zijkanten van de kniestukken op de naadtoeslag van de benen vast.                                                  

9. Leg voor- en achterbenen met de goede kanten op elkaar en sluit de buitenste zijnaden. Vouw de 
naadtoeslag naar de achterbenen en stik deze aan de goede kant door.                                                     

10. Speld de onderste zakdelen met de goede kanten op elkaar. Stik ze rondom maar laat aan één lange kant 

een stukje open om te keren. Knip de hoeken schuin af, keer de zak naar de goede kant en duw de 
hoeken uit.                         
Doe hetzelfde met de bovenste zakdelen maar aan de bovenkant een stukje open om te keren.   

11. Stik het onderste zakdeel aan de zij- en onderkant door in een afstand van ca. 0,5 cm tot de buitenrand. 
Sluit daarbij gelijk de keeropening. Stik het bovenste zakdeel op dezelfde manier door en sluit ook daar 
gelijk de keeropening.                                                                                            

12. Plak Stylefix op de goede kant van de ritsranden. Plak de rits onder de beide zakdelen en vouw de 
uiteinden in een rechte hoek onder de zakdelen. Laat de eerste en laatste centimeter van de zak vrij en 
zorg dat de zijkanten van de bovenste en onderste zak gelijk lopen. Stik de rits vast en stik hem twee 
keer op de zak door.                                                                                                                                      

13. Speld de zak op een voorbeen, recht of schuin, over de zijnaad of net niet. Stik hem rondom vast.                                                              

14. Sluit de binnenbeennaad van de buitenste broekspijpen.              
Keer één broekspijp en schuif die in de andere. Sluit de kruisnaad in één keer. Stik de kruisnaad aan de 

goede kant door.                          

15. Keer de binnen- en buitenste broek naar de verkeerde kant en leg ze zo tegenover elkaar, dat de 
bovenkanten omhoog liggen en de zomen van de benen tegen elkaar vallen.  Naai de beenzomen rondom 
tegen elkaar en let daarbij op dat de beennaden op elkaar vallen. Keer de broek naar de goede kant (de 
buitenbroek over de binnenbroek trekken). Stik de zoom aan de goede kant door.                                                                             
 
Of: buitenste broek en voering in elkaar schuiven (verkeerde kanten op elkaar). Vouw de naadtoeslag van 

binnen- en buitenkant broek bij de zoom tegenelkaar in en speld hem vast. Kijk nog even of ze binnen-
kant niet gedraaid zit.                                                     

Nu met één hand aan de bovenkant tussen de benen grijpen en de naadtoeslagen met de speld ertussen 
vastpakken en uit de bovenkant uittrekken. Zet de zoom met een paar spelden vast en let er weer op dat 
de zijnaden op elkaar vallen.                                              
Stik de zomen zo van beide broekspijpen op elkaar en trek de broek weer naar de goede kant. Stik de 

zoom aan de goede kant door.                                                                                              
Een andere manier: schuif de binnen- en buitenste broek over elkaar (verkeerde kanten op elkaar). Let 
er op, dat de benen onderling niet verdraaid zitten. Vouw de naadtoeslag van de broekpijpzomen 
tegenelkaar in naar binnen, speld ze vast en stik ze opelkaar vast.                         

16. Meet de lengte van de tailleband even na en stik de korte kanten op elkaar. Laat een stukje open voor het 
elastiek.  

17. Vouw de tailleband dubbel en stik de open kanten aan de goede kant van de broek. Let er op dat de 

middenachternaad op de naad van de tailleband valt. WERk deze naad af met een zigzagsteekje of de 
lockmachine.   Vouw de tailleband naar boven. Stik de taileband aan de onder- en bovenkant smal door 
en nog een keertje in het midden. Laat achter bij de middenachternaad een stukje open.                   
 
Een andere manier: 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. 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. Stik de bovenkant van de tailleband door en nog een keer door het midden, maar stop kort 
voor en achter de middenachternaad, laat daar een stukje open voor het elastiek.  

18. Rijg elastiek in de tailleband, sluit hem tot een ring en sluit de openingen in de tailleband met een paar 
steken.                                                                                                                                                                                                                   

 

Klaar!  Veel plezier en succes met YUKI! 


