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Met deze broek kun je alle kanten op: romantisch, cool, eenvoudig, stoer, met ALITA kan 

het allemaal! 

ALITA heeft bijzondere schortdelen: ze worden in de zijnaad meegestikt, voor gekruist en 

op de achterpas geknoopt.                      

Natuurlijk kun je Alita ook met maar één schortdeel of helemaal zonder schort maken, zo 

krijg je een broek die bij iedere gelegenheid past. 

 

Alita is een nauwsluitende enkellange broek met een verlaagde taille. Ze heeft voor en 

achter zakken, een normaal split en om ervoor te zorgen dat hij altijd lekker zit: een 

tailleband met elastiek.  

  

Maak ALITA van een zomers katoentje of poplin, maar ook van stevigere stoffen zoals 

spijkerstof, canvas of ribcord. Als je de broekspijpen langer maakt, dan is ALITA een 

ideale broek voor de koelere herfst of winter.                       

  

Alita valt normaal qua maat. Voor stevige kinderen moet eventueel een maat groter 

gemaakt worden: meet van tevoren nauwkeurig! 

  

Voor ALITA heb je een beetje naai-ervaring nodig, maar zonder schort is het toch een 

model dat beginnende naaisters kunnen proberen! 

 

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 gemaakte kledingstuk. 

 

Materiaal/maten

n 
86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164 

taillewijdte 57 cm 59 cm 61 cm 64 cm 67 cm 71 cm 75 cm 

heupwijdte 60 cm 62 cm 64 cm 70 cm 76 cm 82 cm 90 cm 

zijlengte   27 cm 32 cm 39 cm 47 cm 56 cm 64 cm 72 cm 

stof 

(140 cm breed)  
80 cm 90 cm 100 cm 110 cm 120 cm 140 cm 190 cm 

knopen  4 4 5 5 5 6 6 

rits            7 cm 7 cm 8 cm 9 cm 10 cm 13 cm 14 cm 

 

Kniplijst         

 1 -  voorbeen   2 x 

 2 - zak met heupdeel    2 x 

 3 - zakbeleg            2 x 

 4 - knooplijststrook       1 x 

 5 - achterbeen 2 x 

 6 - achterpas                 2 x 

 7 - achterzak         4 x 

 8 - tailleband 1 x aan de stofvouw 

 9 - schort  4 x 

 

Variatie 

http://www.farbenmix.de/
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 10 - ritsonderslag            1 x 

Knippen   

Knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de 

draadrichting. 

 

Werkwijze 

 

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

2. Bij gebruik van dunnere stoffen is het beter om de schortdelen met vlieseline te 

verstevigen.                          

Verstevig de naar binnen vallende hoeken van de achterzakken met vlieseline.                                                    

3. Leg de van de schortdelen de buitenste delen met de goede kanten op elkaar op de 

voeringdelen.                                                                                                                                                                                                                         

Knip bij dat schortdeel dat na het vouwen onder ligt, de diepere ronding uit.                    

4. Neem alle patroontekens voor de figuurnaden over op de binnenkant van de 

stofdelen. Vouw de stofdelen op de patroontekens en stik de figuurnaden.                                                                                                                                                     

Knip bij de schortdelen de figuurnaden af. Vouw bij de voorbenen de figuurnaden 

naar beneden en stik ze aan de goede kant door.           

5. Stik de schortdelen langs de rondingen op elkaar. Knip de naadtoeslag korter en bij 

het lange eind inknipjes maken tot aan de naad of met een kartelschaar afknippen. 

Pas op dat de naad niet geraakt wordt.                                                                                                    

Keer de schortdelen door de grotere opening. Duw de randen uit. Strijk het schort en 

stik de randen smal door.    

6. Speld de achterzakdelen met de goede kanten op elkaar en stik ze rondom. Laat aan 

de zijkant een stukje van 3 cm open om te keren. Knip de hoeken schuin weg en 

knip de binnenhoek tot kort voor de naad in. Keer de zak en strijk hem in model.                                                          

Stik de zakingangen door.  

7. Speld de achterzakken volgens de patroontekens op de achterbenen. Stik ze vast en 

verstevig de hoeken met een trensje.                              

8. Stik de achterpassen aan de achterbenen en let daarbij op de patroontekens.          

9. Speld en stik het zakbeleg langs de ronding op het voorbeen. Knip de naadtoeslag 

korter, vouw het beleg naar binnen en stik het smal door.                                                                                                                                                                 

Leg de zak met heupdeel onder het zakbeleg en stik de rondingen op elkaar. Stik het 

heupstuk aan de boven- en zijkant aan het voorbeen. Doe dit op de naadtoeslag.                        

10. Speld de schortdelen volgens de patroontekens op de voorbenen. Stik ze op de 

naadtoeslag vast. De grotere ronding zit op het recht voorbeen, van bovenaf gezien.                                                

11. Sluit de zijnaden, vouw de naadtoeslag naar achteren en stik ze aan de goede kant 

door. 

12. Stik aan de middenvoorkant een rits of belegjes voor een knoopsluiting. Sluit de 

kruisnaad onder het split.                             

13. Speld de achterpanden met de goede kanten op elkaar, sluit de naad en stik hem 

aan de goede kant door.  

14. Sluit de binnenbeennaden in één keer.       

15. Zoom de benen.        
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16. Plak een stukje STYLEFIX aan de korte uiteinden van de taillebandstrook. Vouw de 

naadtoeslag naar binnen en plak hem vast.                                                                                                   

Strijk één lange kant van de taillebandstrook naar binnen.                                                                 

Speld de tailleband met de goede kant op de binnenkant van de broek, de naar 

binnen gestreken naadtoeslag ligt naar beneden. Stik de band vast.                                                                                 

Vouw de tailleband naar boven en naar buiten om. Speld de gestreken naadtoeslag 

zo vast, dat hij net over de vorige naad heen valt.  

17. Stik de tailleband rondom smal door.                                                                                

Stik ook de bovenkant smal door en stik de tailleband nog een keertje langs het 

midden door, zodat er twee tunnels ontstaan voor het elastiek. Begin met deze naad 

3 cm vanaf de voorrand tot 3 cm voor het einde. 

18. Rijg elastiek in beide tunnels en stik ze aan één kant vast.                                                       

Trek aan de andere kant het elastiek zover aan als nodig voor het kind en stik de 

tweede kant goed vast. Stik ook de korte voorkanten van het tailleband dicht.      

19. Kijk waar de knopen moeten komen.  

Maak knoopsgaten en zet knopen aan of knijp drukkertjes vast. 

20. Knijp drukkers in de schortdelen. Bij een normale wijdte, komt op de achterpas ca. 

1,5 cm naar de middenachternaad aan beide kanten een drukkertje.                              

Bij hele smalle kinderen eerste de drukker van de linkerkant ca. 1,5 cm rechts naast 

de middenachternaad knijpen, en dan de rechterkant op de linkerkant vastmaken 

met een drukkertje.                          

Klaar ! 


