
DONNA   farbenmix.de 
 

Seite 1 von 3  ©2014 * farbenmix GbR Pollehn & Pollehn 

 

 

7/8 ste broek met smalle benen en een comfortabele wijdte boven. Het kruis is ietsje 
verlaagd. Je kunt deze broek maken als pyjamabroek, speelbroek, sportbroek of 

gewoon een broek voor naar school!               

Deze broek zit heerlijk en wordt zeer zeker een lievelingsbroek. Hij kan voor het hele 
jaar gemaakt worden van bijv. joggingstof, nickyvelours of tricot, als het maar 

rekbaar is! Hij zit nergens strak en ziet er altijd cool uit door het verlaagde kruis.                       
Leuk versierd met bandjes op de zijnaden of met borduurtjes of buttons valt hij nog 

meer op en kan stoer of sportief worden. De ronde steekzakken kunnen afgewerkt 
worden met een effen of gestreept boordje voor een leuk effect. Als de zak zelf dan in 

een ander kleurtje wordt gemaakt, krijg de broek een extra uitstraling. Maak hem 
gewoon in je eigen design!  

 
Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto’s en veel 

designvoorbeelden is te vinden op onze homepage www.farbenmix.de– Anleitungen. 
bij de Nederlandse vlag. 

 
De maten in de tabel zijn de maten van het gemaakte kledingstuk. 

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

 

Materiaal/maten    86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164 170/176 

breedste wijdte 65 cm 67 cm 69 cm 72 cm 75 cm 79 cm 83 cm 89 cm 

heupwijdte 64 cm 67 cm 70 cm 76 cm 82 cm 89 cm 95 cm 103 cm 

zijlengte zonder boord 35 cm 44 cm 53 cm 62,5 cm 72 cm 80 cm 88 cm 97 cm 

stof 
(140 cm breed) 

45 cm 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 105 cm 115 cm 135 cm 

boordstof    
(140 cm breed) 

15 cm 15 cm 15 cm 25 cm 25 cm 25 cm 25 cm 25 cm 

 
Voor een tricotkoord in het boordje is een stuk tricot nodig van 1 m x 2,5 cm. Of 

gebruik een kant-en-klaar tricotkoord en indien mogelijk twee nestels om zelf vast te 
knijpen.  

 
Kniplijst        

1 -voorbeen   2 x 

2 -zij-voorbeen      2 x 

3 -zak           2 x 

4 -achterbeen  2 x 
5 -achter-inzetstuk   2 x 

6 -zakbeleg             2 x  
  band 1 x 

  zoomboord 2 x 
   zakboordje        2 x 
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Knippen boordstof: 

omdat iedere boordstof verschillend rekt, is het verstandig het boord aan de 
taillewijdte van het kind aan te passen en met een beetje rek vast te naaien.  

 

De maten zijn zonder naadtoeslag!  
 

 86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164 170/176 

boord 
58 cm x  

10 cm 

60 cm x  

10 cm 

62 cm x  

10 cm 

65 cm x  

12 cm 

68 cm x  

12 cm 

72 cm x  

14 cm 

76 cm x  

14 cm 

82 cm x  

14 cm 

zoomboord 
14 cm x  

10 cm 

16 cm x  

10 cm 

18 cm x  

10 cm 

20 cm x  

20 cm 

22 cm x  

20 cm 

24 cm x  

20 cm 

26 cm x  

20 cm 

28 cm x  

20 cm 

zak- 
boordje 

14 cm x  
3 cm 

15 cm x  
3 cm 

16 cm x  
3 cm 

17 cm x  
3 cm 

18 cm x 
3 cm 

19 cm x 
3 cm 

20 cm x  
3 cm 

21 cm x  
3 cm 

 
 

Werkwijze: 
Gebruik voor rekbare stof ook een rekbare steek, bijv een smalle zigzagsteek of de 

lockmachine. Gebruik voor het doorstikken eveneens een rekbare steek, bijv. een 

driegedeelde zigzagsteek. 
Gebruik bij voorkeur een ballpoint- of stretchnaald in de naaimachine.  

De broek kan naar wens bij de zakken afgewerkt worden met een strook boordstof. 
Voor de versie  „tailleboord met nestels“ zijn twee nestels nodig en een restje 

joggingstof.      
 

Werkbeschrijving: 

1- Knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Neem de 
patroontekens over op de stof. 

2- Speld het zakbeleg met de goede kanten op elkaar langs de zakingang op het 
voorbeen. Stik hem vast, vouw het beleg naar binnen en stik de zakingang met 

een rekbare steek door.                                                                                                      

3- Speld de zak met de goede kant naar boven onder het zakbeleg en stik de 

rondingen van beide zakdelen op elkaar.  

Stik de zak met een brede steek, bijv een overlocksteek, aan het voorbeen vast.                      

4- Speld de schuine zij-voorbenen met de goede kanten op elkaar aan de 
voorbenen. Let daarbij goed op de patroontekens! 
Vouw de naadtoeslag richting zijnaad en stik hem aan de goede kant door.   

5- Speld het ronde achterinzetstuk met de goede kanten op elkaar in de 
achterbenen. Vouw de naadtoeslag naar binnen of buiten en stik hem door.             

6- Leg voorbenen met de goede kanten op elkaar op de achterbenen. Speld en stik 
de zijnaden. Vouw de naadtoeslag naar het achterbeen en stik de zijnaad aan de 

goede kant smal door.               
7- Sluit de binnenbeennaden.                                    
8- Keer één been en schuif het andere been hier in. Zorg dat de kruisnaad netjes op 

elkaar valt met de goede kanten op elkaar. Sluit de kruisnaad. 
9- Vouw het boordje voor de enkels met de goede kanten op elkaar en sluit ze tot 

een ring. Vouw het boordje dubbel, de goede kant buiten, de naad valt 
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ertussenin.  
10- Speld het boordje met de goede kanten op elkaar aan het onderbeen, de naden 

van boord en been vallen op elkaar. Stik het boordje iets uitgerekt aan de 

beenzoom.  
11- Meet de maat voor de tailleband bij het kind: de boord hoort iets uitgerekt niet 

te los te zitten.        

12- Werk de korte kanten van het boord af met een zigzagsteek of de lockmachine. Sluit 
de boord tot een ring maar laat na 2 cm een stukje open van ca. 1,5 cm.                      

13- Strijk de naad open en stik de naadtoeslag ca. 5 mm naast de middennaad aan 
beide kanten vast.  

14- Vouw het tailleboord dubbel en speld hem zo aan de goede kant van de broek, 
dat de opening middenvoor ligt. Om het boord mooi gelijkmatig aan de broek te 

zetten, is het handig het boord met spelden in vier gelijke delen te verdelen en 
hem zo uitgerekt vast te spelden. De vier spelden vallen op de zijnaden en 

middenvoor en -achter van de broek. Stik het boord vast.  
15- Vouw de naadtoeslag in de broek en stik hem met een brede rekbare steek door.                                                    
16- Knip een strook tricot van ca. 1 m lang und 2,5 cm breed dwars op de 

draadrichting. Trek aan de strook zodat hij gaat rollen. Rijg het opgerolde koord 
door de opening in de tailletunnel en leg in de uiteinden van het koord en flinke 

knoop.                 
 

Klaar! 
 

Zakingang afgewerkt met boordstof 
1. Knip een reep boordstof volgens de tabel boven. Een zakbeleg is niet nodig. 

Knip wel de ronding van de zak ca. 2 cm groter, anders wordt de zakingang te 
nauw. 

2. Vouw de boordstrook in de lengte dubbel, de goede kant buiten en stik hem 
uitgerekt aan de goede kant van de zakingang.  

3. Vouw de naadtoeslag in de broek en stik hem aan de goede kant door. 
4. Speld de zak volgens de patroontekens onder de zakingang en stik hem aan de 

goede kant van de broek met een rekbare steek vast.                                 
5. Maak de broek verder zoals boven beschreven.  

 

Tailleboord met nestels  
Maak de broek zoals boven beschreven tot stap 11. 

1. Knip een stukje joggingstof van 4 x 6 cm . Stik dit stukje aan de goede kant 

midden op de tailleboord ca 2 cm onder de bovenrand. Knijp twee nestels in het 
tailleboord door de joggingstof en boordstof heen. Zorg dat er ca. 2 cm afstand 

tussen de nestels zit.  
2. Stik het tailleboord vast. Verdeel deze eerst in vier gelijke delen om te zorgen 

dat de rekking gelijkmatig verdeeld zit. Let op, de naad van het boord valt 
middenachter! 

Maak de broek verder vanaf stap 15. Rijg het koord van tricot dan door de nestels!      
 

KLAAR!  


