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Broek MIKA  

   

 

knippen:  

Knip allen delen met naadtoeslag uit de stof. Voor een 

kuitbroek gewoon de zoomstrook weg laten.  

   

 

Strijk de naden van de achterzakken naar binnen. Stik de 

onderkant en de zijkanten voetjebreed vast.  

Vouw de bovenkant dubbel naar binnen en stik hem twee 

keer door.  

Speld de zakken volgens de tekens  op de achterbenen. 

Stik de zakken vlak langs de rand vast. Verstevig de 

zakingangen met trensjes.  

Er kunnen zakkleppen boven gemaakt worden. Stik twee 

kleppen g.k.o.e. Laat aan de bovenkant een stukje open om 

te keren. Knip de naden korter en de hoeken schuin af. 

Keer de klep en stik de zij- en onderkant  door. Stik de 

klep ca 1 tot 2 cm boven de achterzak. Sluit daarbij de 

keeropening.   

 

Vouw de bovenkant van de zakken vóór naar binnen en stik 

ze dubbel door.Strijk de naadtoeslag van de onderkant 

zak naar binnen. Stik hem voetjebreed door.  

Speld de zakken volgens de tekens op de voorbenen. Stik 

de naadtoeslagen aan de zijkanten op elkaar en stik de 

onderkant van de zak smal langs de kant vast.   
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Stik de lange driehoeken g.k.o.e. aan de voorbenen. Strijk 

de naden naar de driehoeken en stik de naden door.  

 

Stik de kleine driehoeken g.k.o.e. aan de voorbenen. Strijk 

de naden naar boven en stik ze door. 

 

Speld de achterpassen g.k.o.e. aan de achterbenen.Strijk 

de naden naar boven en stik ze aan de goede kant door. 

 

Sluit de zijnaden g.k.o.e. Strijk de naden naar de 

achterbenen en stik ze aan de goede kant door. 
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Stik de onderste beenpanden g.k.o.e. aan de onderkant. 

Strijk de naden naar beneden en stik ze door. 

 

Sluit de binnenbeennaden.  Vouw de naad van de onderste 

zoomrand naar het voorbeen en stik het daar door. 

 

Een lange broek: vouw de zoomrand in de lengte dubbel. 

Stik hem dubbel aan de benen en stik hem aan de goede 

kant door.   

Een enkellange broek: maak een zoompje in de onderkant.  

 

Schuif de ene broekspijp in de andere en stik de 

kruisnaad in één keer dicht. 



©farbenmixfarbenmixfarbenmixfarbenmix  Sabine Pollehn                         Seite 4 von 4                                               MIKA 

 

Vouw het splitbeleg naar binnen, stik hem door en 

aansluitend ook de kruisnaad.De knopen op dit voorbeeld 

zitten er alleen voor de sier.   

Voor stevige kinderen is een echte ritssluiting misschien 

handiger.  

Maak de tailleband naar wens.De stap-voor-stap 

beschrijving daarvoor vind je op farbenmix.de.  

KLAAR!  

 

 


