
 
Sammeltaschenhose AURELIA 
 

  

Seite 1 von 3                                             ©2010 * farbenmix GbR Pollehn & 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. 

Aurelia ist een gemakkelijk te maken broek die lekker ruim zit en voor het gehele jaar geschikt is. 
 
De broek kan van alle niet-rekbare stoffen gemaakt worden, zoals bv poplin, babyrib, velvet of spijkerstof. 
Deze broek kan sportief, chique of nonchalant worden, afhankelijk wat je ermee wilt en wat je ervoor 
gebruikt. Verschillende stoffen gecombineerd of eenvoudig van effen stof, je kunt met dit patroon alle 
kanten op en de broek ziet er elke keer weer anders uit. 
 
Aurelia heeft aan de zijkant grote zakken waarin allerlei schatten bewaard kunnen worden. De ruime wijdte 
van de benen wordt net onder de knie gerimpeld waardoor de broek heel mooi valt en een bijzondere 
uitstraling krijgt. 
 
De benen van de broek bestaan uit één geheel met een heel groot oppervlak waar veel applicaties, bandjes 
en stickers een plekje kunnen vinden.                               
 
Stevige kinderen 
De broek valt normaal qua maat. Maak voor stevige meisjes in ieder geval een ritssluiting. Afhankelijk van 
de heup- en tailleomvang kan de broek ook een maat groter worden gemaakt. Neem eerst de maat op en 
vergelijk hem met de tabel. Kies de juiste maat voor de omvang en kort de lengte eventueel in. De 
taillemaat kan met elastiek in de taille aangepast worden.   
 
Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto’s en veel designvoorbeelden is te vinden op onze 
homepage www.farbenmix.de  bij de Nederlandse vlag. 
 

Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op wijdte en lengte!  

 

Benodigdheden/maattabel  

De maten in de tabel zijn de maten van het kant en klare kledingstuk.                                                 

Materiaal/maten        74/80 86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 

taillewijdte volgens pat-
roon 

56 cm 58 cm 60 cm 63 cm 66 cm 68 cm 

taillewijdte van de 
broek met elastiek 

46 cm 48 cm 50 cm 53 cm 56 cm 58 cm 

heupwijdte           59 cm 62 cm 65 cm 68 cm 74 cm 80 cm 

zijlengte   34 cm 43 cm 52 cm 61 cm 70 cm 79 cm 

Stof (140 cm breed)  65 cm 85 cm 95 cm 105 cm 120 cm 130 cm 

tricot/boordstof 

(140 cm breed)  
6 cm 6 cm 6 cm 6 cm 6 cm 6 cm 

(sier)elastiek  1cm 

breed  2 keer 
14 cm 15 cm 16 cm 17 cm 18 cm 19 cm 

naar wens:  rits           9 cm 10 cm 11 cm 12 cm 13 cm 15 cm 

fournituren 
elastiek (3cm breed), evt. 1 knoop/drukker en een restje vlieseline. 

Naar wens sierband of elastisch band 

 

Knippen     

Knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. Neem de 
patroontekens over op de stof (de kleine streepjes aan de rand van het patroon). 
Gebruik voor de voering van de zak een dunne stof als de buitenkant van dikkere stof wordt gemaakt.                                 
Knip voor een broek met ritssluiting extra een belegstrook (ca. 8 cm breed en de lengte van de rits).             
Als de broek zonder ritssluiting wordt gemaakt en met elastiek in de tailleband, dan kan de tailleband 3 cm 
korter worden geknipt. 
 



 
Sammeltaschenhose AURELIA 
 

  

Seite 2 von 3                                             ©2010 * farbenmix GbR Pollehn & 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. 

Kniplijst         
 1 -  voorpas  2 x 
 2 - achterpas 2 x 
 3 - achterpas boven           2 x 
 4 - been      2 x 
 5 -  zak met heupdeel             2 x 
 6 - zakbeleg            2 x 
 7 - zakboordje    2 x – van boordstof 
 8 - tailleband  1 x aan de stofvouw 
 9 - hartenzakje 4 x 
 
 

Werkwijze 
 

Broek met elastiek in de taille 

1. Werk alle patroondelen met een zigzagsteekje of met de locker af. 

2. Vouw het boordstrookje voor de zakingangen in de lengte dubbel en speld de open kanten dubbel aan de 
goede kant van de zakingang en rek het boordje daarbij iets uit. Stik het boordje vast. Leg het zakbeleg over 
het boordje, de goede kant ligt op de goede kant van de zak. Stik langs de zakingang, het boordje ligt 
ertussen.                            

Knip de naadtoeslag korter en vouw het zakbeleg naar binnen. Stik de zakingang aan de goede kant door.                                                             
Tip: als de zak straks op het been wordt doorgestikt is het zakbeleg niet nodig en kan weggelaten worden.                                      

3. Leg het zakdeel met heupstuk (5) onder het zakbeleg en stik de ronde kanten op elkaar. Zet de zak verder 
met een paar steken op de naadtoeslag aan de bovenkant van de broek vast. Stik naar wens de ronding van 
de zak aan de goede kant van de broek zichtbaar door.                                                                   

4. Neem de lijn voor het elastiek op de binnenkant van de stof over. Bij gebruik van sierelastiek de lijn aan de 
goede kant van de broek tekenen.    
Knip het elastiek voor de broekspijpen volgens de lengte van de maattabel uit voor beide benen. Stik het 
elastiek uitgerekt op de binnen- of buitenkant (sierelastiek) over de getekende lijn vast.                           
 

Een alternatief: er kan een sierbandje over de aangegeven lijn gestikt worden dat dan als tunnel dient voor 
het elastiek. Vouw de bandeinden naar binnen en  stik het elastiek onder het band goed vast.  
Tip: deze bandjes kunnen ook pas na het instikken van de verticale plooien opgestikt worden zodat dan niet 
per ongeluk de tunnel met de plooi gelijk wordt dichtgestikt.                                                                                                                             

5. Vouw de verticale plooien in de benen, strijk ze en speld ze vast. Stik de plooien met een rechte steek of een 
siersteek door en verstevig het einde van de plooi met een trensje.                         
 

Een andere manier: teken een lijn in het midden van de plooi van het bovenste tot onderste punt. Gebruik 
hiervoor kleermakerskrijt of een verdwijnstift. Vouw de stof langs deze lijn met de goede kanten op elkaar en 
strijk de plooi. Stik over de lijn volgens de patroontekens aan de binnenkant van de stof.                                                          
Tip: het naaivoetje van de naaimachine is een grote hulp bij het recht stikken naast de vouwlijn: laat het 
voetje  afhankelijk van de breedte van het voetje 1-3mm naast de stofvouw lopen.                                                             
Vouw de plooi volgens de patroontekens naar een kant, strijk hem plat. Stik de plooi met een rechte steek of 
siersteek aan de goede kant door en verstevig het einde met een trensje.     

6. Speld de achterpas-boven(patroondeel 3) met de goede kanten op elkaar aan de achterpas(patroondeel2). 
Vouw de naadtoeslag naar boven en stik hem aan de goede kant door.                 

7. Leg twee hartenzakjes met de goede kanten op elkaar. Speld en stik ze rondom samen en laat aan een zijkant 
een stukje open om te keren. Knip de naadtoeslag korter, keer de zak naar de goede kant en strijk hem in 
model. Stik de zakingang door. (Let op de patroontekens) 
Speld de zakken op de aangegeven plaats op de voorpassen en stik ze smal langs de rand vast. Sluit daarbij 
de keeropening. Verstevig de zakingangen met trensjes.                                                            

8. Sluit de zijnaden van de voor- en achterpassen. Vouw de naadtoeslag naar de voorkant en stik hem aan de 
goede kant door.                                                                     

9. Speld de benen met de goede kanten op elkaar aan de passen. Vouw de naadtoeslag naar boven en stik hem 
aan de goede kant door. 

10. Sluit de binnenbeennaden. Zoom de broek.                                

11. Keer één been binnenste buiten, schuif het andere been erin zodat de goede kanten op elkaar liggen. Stik de 
kruisnaad van voor tot achter. Knip bij het splitbeleg het hoekje een stukje in.   
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12. Vouw voor een nepsplit het splitbeleg naar binnen en speld het vast. Stik de kruisnaad en het nepsplit in één 
keer door. Stik onder aan het nepsplit een trensje voor de sier.                          

13. Kijk of de taiileband op de broek past en knip hem eventueel op de juiste lengte af. Stik de uiteinden met de 
goede kanten op elkaar tot een ring, maar laat een klein stukje open voor het elastiek. Stik de taiileband met 
de goede kant op de binnenkant van de broek. Zorg dat de naad van de band middenachter op de broek valt.                                                                                                  

14. Vouw de tailleband naar boven, strijk de naadtoeslag naar binnen en speld de band rondom aan de goede kant 
vast. Stik de band vast. Stik de bovenkant van de tailleband smal langs de kant door.                                                                                                                   

15. Rijg elastiek in de tailleband, meet de juiste wijdte op, sluit het elastiek en sluit daarna de opening in de 
tailleband. Naar wens kan ook knoopsgatenelastiek gebruikt worden. Naai dan ook een knoop in de band om 
het elastiek vast te zetten.                                                                                                                                                                                 

 
Broek met ritssluiting en elastiek in de tailleband (meisjes- en damesvariant)       
Het elastiek kan helemaal weggelaten worden of maar door een gedeelte van de tailleband geregen. 
Gebruik voor het inzetten van de rits het ritsvoetje en stel de naald in de juiste positie. 
De beschrijving is gezien vanaf de bovenkant van de rok, alsof hij met de taille naar boven op een tafel ligt. Rechts en 

links zijn zo  bedoeld zoals op de rok gekeken wordt. 

1. Maak de broek zoals boven beschreven van punt 1 t/m 10.      

2. Als de patroondelen niet helemaal zijn afgewerkt in het begin, werk dan de aangeknipte ritsbeleggen apart 
af. 

3. Keer één broekspijp binnenste buiten en schuif de andere broekspijp hierin zodat de binnenbeennaden op 
elkaar liggen. Stik de kruisnaad van middenachter tot vóór bij het teken van het split. Hecht de laatste 
steken goed af. Zet   de steeklengte van de machine op de grootste stand en stik de middenvoornaad door 
tot boven aan toe.  

4. Vouw de splitbelegstrook in de lengte dubbel en werk de open kant samen af. Stik de rits met de tandjes 
naar boven links langs de afgewerkte kant van het beleg.                                                                                                                                                              

5. Keer de broek. Strijk de splitbeleggen open, maar vouw het linker beleg ca. 5 mm over de middenvoornaad 
heen, zodat er een kleine plooi ontstaat.                                                                                                                                                                  

6. Klap alle broekdelen naar rechts en stik de rits met beleg (de tandjes wijzen naar boven) onder de kleine 
plooi.                                                                                                                                                   

7. Vouw nu alle broekdelen naar links, behalve het rechter beleg. Stik de rits op het rechter aangeknipte beleg. 
Stik de belegstrook van de andere kant niet mee.                                                                                                                                                                                                                
Geef een inknipje in het aangeknipte ritsbeleg in de naadtoeslag bij de hoek.                         

8. Keer de broek weer naar de goede kant en teken de stiklijn voor de rits. Speld het onderste beleg even aan 
de linkerkant vast. (Dit beleg mag bij de volgende stap niet meegestikt worden, anders kan het split straks 
niet meer open). 
Stik over de getekende lijn aan de goede kant van de stof en verstevig het uiteinde met een trensje. Nu kan 
de middenvoornaad los getornd worden. Vouw het onderste beleg weer naar de goede kant en stik hem 
naar wens aan de onderkant met een trensje vast.                                                                                                                                            
Stik de kruisnaad aan de goede kant door.  

9. Stik de tailleband met de goede kant op de binnenkant van de broek. Vouw aan de korte kanten de 
naadtoeslag naar binnen. Strijk bij gebruik van dunne stof een stukje vlieseline op de plaats waar de knoop 
en het knoopsgat komen. 

10.  Vouw de tailleband naar buiten om, vouw de naadtoeslag naar binnen, strijk het band en stik het rondom 
vast. Stik de tailleband aan de onderkant vast en stik de bovenkant ook door.   
Als er alleen aan de achterkant elastiek komt, laat dan achter aan de onderkant van de tailleband een klein 
stukje open voor het elastiek en sluit deze opening na het inrijgen                                                                                                                                      

11. Rijg eventueel elastiek in de tailleband, door de hele band of door een gedeelte ervan. Stik het elastiek vast 
en sluit de voorkanten van de tailleband.                                                                                                                                                                       

12. Zet een knoop aan en maak een knoopsgat of sla een drukker in.          

                                                                   

Klaar!  

Veel plezier en succes bij het maken van Aurelia! 


