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Broekrok en topje LORE  

Design: Sandra Moser  

   

  broekrok 

 

Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit 

de stof.Neem de tekens van het patroon 
over op de stof. Geef op de voor- en 

achterpanden het einde van de figuurnaden 
aan met een speld.  

 

Strijk bij de achterzakken de naadtoeslag 
van een zijkant en de onderkanten naar 
binnen. Vouw de bovenkant dubbel naar 

binnen, strijk hem plat en stik hem vast.    

Speld de zakken volgensde tekens op de 
broekdelen. De open kant loopt langs de 

figuurnaad.  

Stik de zakken langs de zijkant en de 
onderkant vast. Stik een trensje bij de 

zakingangen.  

 

Vouw het achterbeen langs de figuurnaad 
met de goede kanten op elkaar dubbel. Stik 

de figuurnaad en stik gelijk de open kant 
van de zak mee. Laat de figuurnaden 

langzaam weglopen. Vouw de figuurnaad 
naar de zijkant en stik hem aan de goede 
kant door.     
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Stik de achterpas aan het achterbeen.Let 
goed op de tekens.  

Vouw de naad naar boven en stik hem aan 
de goede kant door.   

 

Stik het zakbeleg langs de zakingang van 

het voorpand. Knip de naden korter en 
vouw het zakbeleg naar binnen.   

Stik de zakingang aan de goede kant door. 

 

Leg het zakdeel met heupstuk onder het 

zakbeleg. Stik de ronding op elkaar. Stik 
naar wens de ronding aan de goede kant 

van de broek ook nog door.  

 

Maak de figuurnaden aan het voorpand net 

zo als die van het achterpand. Sluit daarna 
de zijnaden. Vouw de naden naar achteren 
en stik ze door. 
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Sluit de binnenbeennaden. Zoom de benen. 

 

Stik de kruisnaad met een rits of met een 
nepsplit.  

Maak de taiileband met elastiek.  

    

  Topje 

   

Knip de patroondelen voor de top van een 

licht rekbare stof zoals tricot of interlock. 
De schouderbanden en afwerkstroken zijn 
van (zelfgemaakt) biaisband.  

Voor smalle meisje kan dit topje ook van 
niet rekbare katoentjes gemaakt worden.  

Knippen:  

de armsgaten en de hals worden zonder 
naadtoeslag geknipt. De zijnaden en zoom 

MET naadtoeslag knippen.  
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Gebruik rekbare steken voor rekbare 
stoffen zoals de locker, of een smalle 

zigzagsteek. Voor het doorstikken is een 
driegedeelde zigzagsteek geschikt.  

   
Stik de afwerkstrook met de goede kant 
aan de binnenkant van de hals. Rek de 

afwerkstrook daarbij iets uit. Strijk de 
naadtoeslag van de strook naar binnen en 

vouw de strook naar buiten om, strijk 
hem.  HIER staat precies beschreven hoe je 
afwerkt met een schuine strook.  

   

 

Stik de strook aan de goede kant door. 

 

Leg beide panden met de goede kant op de 

tafel. De halsopeningen van voor en achter 
wijzen naar elkaar.   

Speld de stroken voor de schouderbanden 
aan de binnenkant langs de armsgaten. 
Begin aan de zijnaad van het voorpand en 
begin aan de andere kant ook bij de 

zijnaad. De strook die over is vormt de 
schouderband.   
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Rek de strook in de armsgaten een beetje 

uit tijdens het naaien. Strijk de strook naar 
de goede kant. Stik met ingeslagen 

naadtoeslag de hele strook in een keer 
vast. 

 

Sluit de zijnaden.  

 

Vouw de naadtoeslag onder de arm naar 
een kant en stik hem met een driehoekje 
plat.  
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Zoom het topje.   

 

KLAAR ! 

 


