Strepenbroek PAULA
De strepenbroek Paula is makkelijk gemaakt en is daarom ook voor beginnende naaisters
zeer geschikt.
Deze broek kan met één of met meer kleuren stof genaaid worden. Hij kan met zakken,
applicaties, ruches, gekleurde ziernaden ed versierd worden. Gekombineerd met de korte
versie van Enna wordt het een complete betoverende outfit voor het voorjaar. Met dit
patroon kan men ook makkelijk stofresten verwerken!
Op onze homepage: www.farbenmix.de/anleitungen staat een uitvoerige stap-voor-stap
naaibeschrijving met foto’s in het Nederlands. Er staan ook veel voorbeelden!
Neem voor het begin de juiste maat op, let vooral op de zijlengte en de wijdte van de broek!
Benodigdheden
Materiaal / Maten

86/92

98/104

110/116

122/128

134/140

taillewijdte (klaar )

42,0 cm

52,5 cm

61,5 cm

70,5 cm

79,5 cm

taillewijdte(volgens patroon)

55,6 cm

58,0 cm

60,0 cm

63,0 cm

66,0 cm

heupwijdte

60,5 cm

63,0 cm

67,0 cm

73,0 cm

79,0 cm

zijlengte (incl tailleband )

43,5 cm

52,5 cm

61,5 cm

70,5 cm

79,5 cm

Stof (140 cm breed)

65 cm

70 cm

75 cm

80 cm

85 cm

elastiek (0,7 cm breed)

55 cm

55 cm

55 cm

60 cm

65 cm

Knippen
Het tekenen en het knippen van de patroondelen kost wat extra aandacht, omdat de delen erg veel op
elkaar lijken. Knip de patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit en knip de delen met de
draadrichting mee. Aan de tailleband (9) is de naadtoeslag aangetekend.
Kniplijst
1 – voorbeen zijkant VH12 – voorbeen zijkant-midden VH23 – voor binnenbeen-midden VH3
4 – voorbinnenbeen
VH45 – achterbeen zijkant
HH16 – achterbeen zijkant-midden HH27 – achterbinnenbeen-midden HH38 – achterbinnenbeen
HH49 – tailleband ( incl naadtoeslag )1 x aan de stofvouw
10- zak
2x
11 – zoompaspel-rechthoek incl naadtoeslag 1 x
maat
86/92: 4,0 cm x 76,5 cm
maat 98/104: 4,0 cm x 77,5 cm
maat 110/116: 4,0 cm x 79,5 cm
maat 122/128: 4,0 cm x 82,0 cm
maat 134/140: 4,0 cm x 84,0 cm
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Knipvoorbeeld
2x
2x
2x
2x
2x
2x
2x
2x

©2005 *

Farbenmix.de * Sabine Pollehn

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.

Strepenbroek PAULA
Werkbeschrijving
1. Begin met het inelkaar zetten van één voorbeen. Leg daarvoor delen 1-4 naast elkaar. Speld de
afzonderlijke delen aan de onderste hoeken goede kanten op elkaar (1 aan 2, 2 aan 3, 3 aan 4). Stik
nu de banen van onderaf aanelkaar tot één voorbeen. Werk de naden af en stik ze op de goede kant
smal langs de kanten door.
2. Doe hetzelfde met het andere voorbeen en dan de twee achterbenen ( delen 5 tot 8)
3. De broek kan gewoon omgezoomd worden, maar ook met kant, een ruche of met zigzagband versierd
worden. Een uitvoerige beschrijving met foto’s over het aanzetten van zigzagband is te vinden op onze
homepage www.farbenmix.de/anleitungen/PAULA
4. Stik twee zakdelen(10) goede kanten op elkaar maar laat een stukje open om te keren. Knip de
naadtoeslagen wat korter, de hoeken schuin af. Keer de zak en strijk hem. Stik de bovenkanten twee
keer door en sluit daarbij de opening. Speld de zakken naar wens op de voor- of achterbenen en stik
ze vast. Verstevig de zakingangen met een trensje.
5. Stik de binnenbeennaden goede kanten op elkaar.
6. Keer één broekspijp binnenstebuiten en schuif hem in de andere broekspijp goede kanten op elkaar.
Stik de kruisnaad in één keer en stik hem smal op de kant door.
7. Stik de tailleband(9) g.k.o.e. aan de smalle kanten op elkaar, maar laat een cm open in het onderste
éénderde stuk voor het elastiek. Speld de naad van de tailleband middenachter op de broek. Wel met
de goede kant van het band op de binnenkant van de broek. Stik de band rondom vast. Vouw de
tailleband naar buiten, vouw de naadtoeslag naar binnen en speld de band op de goede kant van de
broek. Stik de band smal langs de kant vast. Stik hem nog eens door langs de bovenrand en als
laatste door het midden, maar laat daar een opening in voor het elastiek.
8. Rijg elastiek door de kleine openingen en pas de broek. Sluit dan de middelste naad en de kleine
opening.

Veel succes !
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