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Knip alle patroondelen met 

naadtoeslag uit de stof. 

 

Neem alle patroontekens over op de 

stof. Werk alle delen van te voren af 
met een zigzagsteekje of de locker, of 

doe dit na elke stap apart.  

 

Stik het zakbeleg langs de zakingang 

met de goede kanten op elkaar aan de 
voorpanden. Knip de naadtoeslag wat 

korter, vouw het zakbeleg naar binnen 
en stik de zakingang aan de goede 

kant door. Stik nog een tweede naad 
in een afstand van ca. 1 cm vanaf de 

eerste stiklijn. Zo ontstaat er een 
tunnel waardoorheen elastiek geregen 

wordt. Zet het elastiek aan één kant 
vast met een paar steekjes, rek het 

elastiek wat uit en zet de andere kant 
ook vast op de naadtoeslag.  

 
 

Voor stevige meisjes is het misschien 
leuker zonder de tunnel met elastiek. 
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Leg het zakdeel met heupdeel met de 
goede kanten op elkaar op het 

zakbeleg en stik de zak langs de 
ronding op elkaar tot aan het 

patroonteken, hecht de draad goed af.  

Zet de rest van de zak op de 

naadtoeslag van het voorpand vast 
voor zover dat kan.  

 

De zak kan ook aan de goede kant 

doorgestikt worden, door drie lagen op 
elkaar. Stik bij het patroonteken een 

trensje. Deze manier ziet er wat 
sportiever uit.  

 

Stik de voorste kruisnaad door de 

voorpanden met de goede kanten op 
elkaar te leggen. Vouw de naadtoeslag 

naar een kant en stik hem aan de 
goede kant door.  
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Stik de zijnaden van de broekrok. 
Vouw de naadtoeslag naar het 

achterpand en stik hem aan de goede 
kant door. 

 

Rimpel de bovenkant van de voorrok in 

tot 17 cm breedte of leg er plooien in. 
Stik de plooien of rimpels op de 

naadtoeslag van de bovenrand vast en 
stik daarbij gelijk de zakken mee.  

 

Vouw en strijk van de tailleband alle 
naadtoeslagen naar binnen en 

verstevig dunne of rekbare stoffen met 
vlieseline. 

 

Stik één kant van de tailleband langs 
de binnenkant van de bovenvoorrok.  

http://www.farbenmix.de/de/einhalten-mit-2-naehten.html
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Vouw de band naar voren en plak hem 

naar wens met STYLEFIX op het 
voorrokdeel vast, de vorige naad moet 

bedekt zijn.  

 

Stik de tailleband rondom aan de 

goede kant door, zo zit hij aan het 
voorpand vast.   

 

Stik de kruisnaad achter en stik hem 
aan de goede kant door.   

 

Stik de rand van de zak met heupdeel 

naar binnen en laat de naad langzaam 
weglopen. 
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Strijk de naadtoeslag van de 
aangeknipte tailleband naar binnen, 

strijk daarna de hele tailleband volgens 
de patroontekens naar binnen en stik 

de band aan boven en onderkant 
vast.    

 

Gebruik je liever smal elastiek, stik 
dan de tailleband nog een keertje 

door. Stik tot aan het punt, dat later 
onder de voortailleband valt (ca. 3 cm 

voon de voorrand).   
 

Rijg elastiek tot op de gewenste lengte 
in de tunnel(s) en stik deze goed vast. 

Stik de voorkant van de tailleband 
goed dicht.  

 

Sluit de binnenbeennaden, de 

kruisnaden van voor- en achterpand 

vallen precies op elkaar.  
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Maak knoopsgaten en zet knopen aan 

of knijp drukkers in de tailleband. 
Zoom de broekrok.  

 
KLAAR!  

 


