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Schneebroek YUKI   

Design: Silke Sauer  

 

Knip alle patroondelen met 
naadtoeslag uit de stof. Neem de 

patroontekens over op de stof.  

De veering kan van fleece of van een 

katoentje plus volumevlies gemaakt 
worden. Leg een patroondeel van 

katoen op het volumevlies en knip 
het vlies rondom uit. Zigzag vlies en 

katoen langs de buitenrand op elkaar 
en verwerk deze delen verder als 

één patroondeel.  

De zak, de kniestukken en de 
sneeuwvanger onder in de 

broekspijpen zijn niet noodzakelijk 

en kunnen weggelaten worden.  
Als er een sneeuwvanger onderin de 

broekpijp moet komen, moet de 
voering en het volumevlies twee keer 

zoveel naadtoeslag aangeknipt 
krijgen. Bijv bij een naadtoeslag van 

1cm wordt de naadtoeslag 2cm.  
 

Om te zorgen dat de voering tot aan 
de sneeuwvanger niet helemaal 

volzuigt met water is het beter 
daarvoor waterafstotende stof te 

gebruiken. Maak dan van het 
onderste broekspijpdeel een extra 

patroondeel.  
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Knip een strook voor de tailleband. 

Naar wens de kniestukken, zak en 
sneeuwvanger knippen.  

 

Leg van de voeringdelen een voor- 

en achterbeen met de goede kanten 
op elkaar en stik de zijnaad.   

 

Vouw het been met de goede kanten 

op elkaar en stik de 
binnenbeennaad.       
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Keer één been naar de goede kant 

en schuif die in het andere been, de 
binnenbeennaden vallen op elkaar. 

Stik nu aan één stuk door de 
kruisnaad van voor naar achteren. 

 

Leg het patroondeel voor de 

sneeuwvanger met de goede kanten 
op elkaar en stik de zijnaad.   

 
Vouw de huls zo dubbel dat de naad 

binnenin ligt. De open randen liggen 
op elkaar.   

Stik de rand bij de vouwlijn rondom 

smal door en stik 2cm daarnaast nog 
een tweede naad. Laat daarin aan de 

bovenkant een stukje open voor het 

elastiek. Rijg elastiek in de tunnel in 
de wijdte vna de snowboot/skilaars. 

Knoop het elastiek dicht en sluit de 
opening van de tunnel. Maak de 

sneeuwvanger voor het andere been 
op dezelfde manier.  
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Knip de binnenbroek volgens de 
patroontekens dwars door.  

 
Schuif de sneeuwvanger over het 

onderste beendeel, de zijnaden 
vallen op elkaar en stik de 

bovenkanten op de naadtoeslag op 
elkaar.   

 

Keer de binnenbroek en schuif het 
onderbeen met de goede kanten op 

elkaar in de voeringbroekspijp. De 

zijnaden vallen weer op elkaar. Stik 
de beendelen rondom op elkaar.  

 

Vouw de achterbenen van de 
buitenste broek bij de patroontekens 

dubbel en stik de figuurnaden in de 
broek. Vouw de plooien  naar boven 

en stik ze aan de goede kant door.  

 

Leg de stof voor de kniestukken op 

een stuk volumevlies en stik de 
lagen een paar keer door met 

dwarsnaden.     
 

Knip aan de boven- en onderkant het 
vlies weg totdat 1cm van de 

buitenste stof enkel ligt en vouw dit 
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naar binnen. 

 

Stik het zoompje  ca. 0,5 cm vanaf 
de rand door aan de onder- en 

bovenkant. 
 

Speld de kniestukken volgens de 
patroontekens op de voorste 

broekspijpen en stik ze smal langs 
de kant vast. 

 

Sluit de zijnaden van de buitenste 
broek. Vouw de naadtoeslag naar het 

achterbeen en stik hem aan de 
goede kant door.   
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Leg de zakdelen met de goede 

kanten op elkaar en stik ze rondom. 
Laat aan de onderkant een stukje 

open om te keren. Knip de hoeken 
schuin af en keer de zak.  

 
Doe hetzelfde met het bovenste 

zakdeel.   

 

Stik beide zakdelen  ca. 0,5 cm 

vanaf de rand aan drie kanten door. 
 

Plak STYLEFIX op de goede kant vna 
de rits.   
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Plak de rist onder de beide zakdelen 
en vouw de hoekjes van de rits naar 

de zak. Laat de eerste en laatste cm 
van de zak los. Let op dat de 

zijkanten van de boven- en onderste 
zakdelen doorlopen. Stik de rits met 

twee naden per ritskant vast. 

 

Speld de zak recht of schuin op een 
broekspijp en stik hem rondom vast. 

 

Sluit de binnenbeennaden.  

Keer één been naar de goede kant 

en schuif die in het andere been. De 
binnenbeennaden vallen op elkaar. 

Sluit de kruisnaad van voor naar 
achteren in één keer.  
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Trek de buitenste en binnenste broek 
naar de verkeerde kant en leg ze zo 

neer, dat de bovenkanten van de 
broek boven liggen en de beenzomen 

tegen elkaar.  

 
Stik de beenzomen TEGEN ELKAAR 

in. De binnen- en buitenbeennaden 
vallen op elkaar. 

 
Schuif de broekdelen in elkaar en 

naar de goede kant. Stik de zomen 
aan de goede kant door.  

 

Gevorderde naaisters kunnen de 
broekspijpen ook als Jackmouwen 

door de bovenkant van de broek 
trekken en zomen.        

  

http://www.farbenmix.de/de/felix-fotoanleitung.html
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De naadtoeslagen van buitenste en 
voeringbroek kunnen ook 

tegenelkaar in omgevouwen en 
rondom doorgestikt worden. Zo zijn 

er meerdere manieren om de broek 
te zomen. 

 

Meet de lengte voor het tailleband na 

en stik de korte kanten op elkaar 
maar laat een stukje open voor het 

elastiek.   

 

Vouw de tailleband in de lengte 
dubbel en stik de open kanten 

samen aan de goede kant van de 
broekbovenkant. De naad van de 

tialleband valt op de 
middenachternaad van de broek. 

WErk de naad af met een 
zigzagsteekje of de locker.  

De tailleband kan ook op een andere 
manier worden vastgezet zoals bv 

HIER beschreven.  

http://www.farbenmix.de/de/dortje-fotoanleitung.html
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Vouw de tailleband omhoog en stik 

hem langs de bovenrand, de 
onderrand en nog een keer in het 

midden door. Laat een stukje open 
voor het elastiek. Rijg elastiek in de 

tunnels, knoop het dicht en sluit de 
openingen in de tailleband. 

 

KLAAR! 

 


