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Cargobroek kleinJUIST  

Design van Schnittreif.de / Anja Müssig  

   

 

knippen:  

Op het patroon staan meer onderdelen dan nodig 
is voor één broek omdat er drie soorten 
kniestukken zijn. Kies de gewenste patroondelen 
en knip ze met naadtoeslag uit de stof.  

Er is een buidelvormig kniestuk, ééntje met 
figuurnaden en een gewoon recht middenstuk. Er 
zijn ook twee verschillende soorten zakken 
waaruit gekozen kan worden.       Voor- en 
achterbenen hebben een rechte zijnaad waardoor 
ze ook aan één stuk geknipt kunnen worden, leg 
of plak dan de patroondelen aan elkaar. De broek 
kan als bermuda, als 7/8ste broek of als lange 
broek gemaakt worden. Ook kan de onderkant 
opgerold worden en met een bandje vastgezet.  

   

Buidelzak met klep 

 

Leg twee klepdelen g.k.o.e. en stik ze rondom 
vast. Laat een stukje open om te keren. Knip de 
naden korter en de hoeken schuin af. Keer de 
klep. Stik 3 kanten door en sluit daarbij de 
keeropening.  

Vouw het zakbeleg bij de stofvouw naar binnen 
en stik hem op 2 cm vanaf de kant door. Stik de 
hoeken onderin g.k.o.e.  

Strijk de zijkanten en onderkant naar binnen. Stik 
vlak langs de vouwnaden. Strijk de naadtoeslag 
naar binnen en stik op 0,5 cm vanaf de kant door.  

 

Vouw de zak in model, de naden vallen op elkaar 
als een harmonica. Strijk de zak. Speld de zak op 
de broek en stik hem smal langs de kant vast.  

Verstevig de zakingangen met trensjes.  
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Stik de zakkleppen met een dubbele naad vast en 
verstevig de hoeken met trensjes. 

   

Eenvoudige zak  

 

Vouw het zakbeleg naar buiten om en stik de 
smalle kanten.    

 

Vouw het beleg naar binnen. Strijk de 
naadtoeslagen naar binnen. 
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Stik de bovenkant smal door. Stik het beleg in 
een afstand van ca. 2 cm vast. Speld de zak op 
de broek, stik hem vast en verstevig de 
zakingangen met trensjes.   

   

broek 

 

Speld het zakbeleg g.k.o.e. op de broek voor. 
Strijk een restje vlieseline in de hoek en stik de 
zakingan. Geef de hoek een inknipje, vouw het 
beleg naar binnen en stik het aan de goede kant 
smal door.   

Speld het heupstuk met zakdeel op het zakbeleg 
en stik de ronde kanten.  

 

Maak de kniestukken naar wens:  

- of de rechte kniestukken  

- of de kniestukken met plooien zodat het  
middenstuk bol staat.   

- of de kniestukken met figuurnaden en gebogen 
boven- en onderkanten voor een broek met 
gladde knieën en zijdelingse plooien.    

Maak het middenstuk met plooien of figuurnaden 
zoals gewenst.   

Stik het middenstuk g.k.o.e. aan de bovenste 
broekdelen. Stik de naad aan de goede kant door.  
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Stik de achterpassen aan de achterbenen. 

 

Stik de midden-achterbenen aan de boven-
achterbenen.  

 

Stik de zijnaden van de onderbenen. Stik ook de 
zijnaden van de overige benen. Vouw de naden 
naar de achterbenen en stik ze door.  

Stik voor een broek die opgerold moet kunnen 
worden stukjes band of gebruik kant en klaar 
band. Stik een stukje band aan de binnenkant EN 
aan de buitenkant op de naadtoeslag net op de 
zijnaad.  

 

Stik de onderbenen aan de rest van de broek. 
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Sluit de binnenbeennaden. zoom de broek.  

Schuif de broekspijpen g.k.o.e. in elkaar een stik 
de kruisnaad in één keer.  

Maak de tailleband naar wens:  

tailleband met elastiek en nepsplit  

ritssluiting in een broek  

ritssluiting en elastiek in de tailleband  

 
(indien gewenst: speld riemlusjes VOóR het 
vaststikken van de tailleband op de naadtoeslag 
van de broek).  

 

Als er riemlusjes gemaakt moeten worden maak 
ze dan op dezelfde manier als  strikbanden of op 
deze manier . Gebruik eventueel kant en klaar 
band. 
Stik de riemlusjes met een paar steekjes vast op 
de naadtoeslag. De lussen wijzen naar beneden.  

 

Na het stikken van de tailleband de riemlusjes 
een stukje naar beneden vouwen en dan naar 
boven. Zet ze met een trensjes vast. Stik de 
bovenkant ingeklapt ook met een trensje vast.  
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Zet knopen aan de tailleband en de lussen om de 
opgerolde onderkant vast te houden. Maak 
knoopsgaten. 

 

KLAAR ! 

 


