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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. 

 

De piratenbroek  NONITA is een sportieve ¾-broek met een omhoog geknoopte omslag.              
 
Deze broek is perfect voor jongens en meisjes aan het strand, om in te ravotten, te skaten en gewoon om in te 
spelen. Gympjes, sneakers en ook winterlaarzen staan er leuk bij.                       
 
De geknoopte flap met twee ruime steekzakken en de polsterzak op het zijbeen trekken de aandacht.    
 
Figuurnaden en kniestukken geven voldoende bewegingsvrijheid en naar wens kan het zitvlak verstevigd worden. 
 
Deze stoere broek kan van normaal katoen, maar ook van spijkerstof, canvas, velvet of ribcord gemaakt worden.  
 
De vele lossen delen nodigen uit om met stoffen te spelen. De broek is eenvoudiger te maken dan zo op het eerste 
gezicht lijkt.  
 
Hij valt erg ruim en lang en kan ook door de omgeslagen zoom lang mee. 
  
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  86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 

taillewijdte volgens 
patroon 

59 cm 61 cm 64 cm 67 cm 70 cm 74 cm 

taillewijdte klaar  47 cm 49 cm 52 cm 55 cm 58 cm 62 cm 

heupwijdte 64 cm 66 cm 70 cm 76 cm 82 cm 88 cm 

zijlengte, niet 
omgevouwen of 
opgerold 

38 cm 47 cm 56 cm 65 cm 74 cm 83 cm 

stof  

(140 cm breed)  
85 cm 90 cm 95 cm 120 cm 135 cm 155 cm 

fournituren 
elastiek  (ca. 3 cm breed), 8 knopen of drukkers. Eventueel een restje 

vlieseline, sierband 

 

 

Knippen     

Als er verschillende soorten stof in deze broek worden gebruikt, is het aan te raden deze van te voren te wassen i.v.m. 
krimp.      
Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. Neem de tekens van het patroon over op de 
stof (de kleine streepjes aan de randen van de patroondelen).. 
Als de gebruikte stof door en door geverfd is en dus aan twee kanten mooi, zijn de voor- en achterbeenbeleggen 
overbodig.                                    
De zitvlakversteviging en de opgenaaide zakken zijn niet noodzakelijk voor dit patroon en kunnen ook weggelaten 
worden. 
Bij gebruik van dikke stof is het mooier om de voering van de zak van dunnere stof te maken.                                          
Neem de tekens voor de figuurnaden van de middenvoorbenen over op de binnenkant van de stof.  
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Kniplijst                  
 1 -  voorbeen, boven  2 x 
 2 - voorbeen, midden 2 x 
 3 - voorbeen, onder   2 x 
 4 - voorkantbeleg    2 x 
 5 - zak met heupdeel             4 x 
 6 - voor- /achterbeenbeleg       4 x 
 7 - achterpas        2 x 
 8 - achterbeen, boven 2 x 
 9 - achterbeen, onder 2 x 
 10 - zitvlakversteviging 2 x 
 11 - zak    1 x aan de stofvouw ( 2x bij een gevoerde zak) 
 12 - zakklep       2 x aan de stofvouw 
 13 - tailleband 1 x aan de stofvouw     
 
 

Werkwijze 

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

2. Maak de zitvlakversteviging indien gewenst. De stukken worden, nadat ze zijn afgewerkt, gewoon op de achterbenen 
gestikt of met een klein inslagje. Stik het stuk met een rechte steek vast, of met een smalle zigzag of met een 
dubbele naad.                           

3. Stik de achterpassen met de goede kanten op elkaar (g.k.o.e.) aan de achterbenen. Vouw de naden naar boven en 
stik ze aan de goede kant door.   

4. Stik de achterbenen onder g.k.o.e. aan de achterbenen boven. Vouw de naadtoeslagen naar boven en stik ze aan de 
goede kant door.            

5. Vouw de naadtoeslag van de bovenkant van het achterbeenbeleg naar binnen. Speld dit beleg met de verkeerde 
kanten op elkaar aan de onder-achterbenen. De onderkant van het achterbeenbeleg loopt langs de vouwlijn van de 
achterbenen. Stik de bovenkant van het beleg op het achterbeen en stik de zijkanten op de naadtoeslag vast.                                                     

6. Vouw de stof van de midden-voorbenen volgens de tekens met de goede kanten op elkaar en stik de figuurnaden. 
Strijk de figuurnaden naar beneden en stik ze aan de goede kant door.                                                                                                                    

7. Speld het voorbeenbeleg met de verkeerde kant op de binnenkant van het voorbeen. De onderkant van het beleg 
loopt langs de vouwlijn van het onderste voorbeen. Stik het beleg aan de bovenkant en op de zijdelingse 
naadtoeslagen vast.                                                                

8. Stik de bovenste voorbenen g.k.o.e. aan de midden-voorbenen. Vouw de naadtoeslagen naar boven en stik ze door.                                        

9. Stik de onderkant voorbeen g.k.o.e. aan het middenvoorbeen. Vouw de naadtoeslagen naar beneden en stik ze aan 
de goede kant door.                 

10. Stik de voorkantbeleggen  g.k.o.e. Vouw de naad naar één kant en stik hem aan de goede kant door. Werk de 
onderkant af als dat nog niet is gebeurd. Bij gebruik van erg dunne stoffen is het raadzaam het beleg te verstevigen 
omdat daar drukkers of knopen aan komen.                                                                                                                            

11. Leg de voorbenen g.k.o.e. en sluit de kruisnaad. Stik naar wens deze naad aan de goede kant door.                     
Tip: vouw de naad dezelfde kant op als de belegnaad zodat ze straks niet tegengesteld zitten, dat staat niet mooi. 

12. Speld het beleg g.k.o.e. op de voorkant van de broek en stik langs de zakingangen en de bovenkant. Knip de naden 
korter, de hoeken schuin weg en vouw het beleg naar binnen. Stik de zakingangen aan de goede kant door en 
aansluitend de bovenrand. Stik de onderkant van het beleg op de broek vast volgens de tekens van het patroon.      

13. Leg de zakdelen met heupstuk g.k.o.e. en stik ze op de rondingen vast. Knip de naden korter en keer de zakken. 
Strijk ze plat en stik ze door. Leg de zakken volgens de tekens onder de voorkant broek en stik ze vast. Verstevig de 
hoeken met kruizen van trensjes. Stik aan de zijkant de zakken op de naadtoeslag van de voorbroek vast.                                                                                                            

14. Leg voor- en achterpanden g.k.o.e. en stik de zijnaden. Strijk de naden naar het achterbeen en stik ze aan de goede 
kant door. Stik indien gewenst een sierbandje over de zijnaden op de plaats waar het beenbeleg zit.                                                        
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15. Zakklep en zak:                         
zakklep: speld de zakklepdelen g.k.o.e. Stik ze rondom op elkaar maar laat een stukje aan de bovenkant open om 
te keren. Knip de naden korter, de hoeken schuin af en keer de zakklep. Strijk hem plat en stik hem aan de goede 
kant rondom door, sluit daarbij de keeropening.                                                                                
ongevoerde zak: Vouw de bovenkant van de zak naar de goede kant en stik de zijkanten. Knip de hoeken schuin af 
en vouw de bovenkant naar binnen. Stik de zakingang door. Stik de figuurnaden volgens de tekens van het patroon 
en stik ze aan de goede kant door. Strijk de naadtoeslagen van de zak rondom naar binnen.                                                                                                                      
gevoerde zak: Vouw de figuurnaden g.k.o.e. en stik ze. Stik ze naar wens nog een keer aan de goede kant door. 
Speld de zakdelen g.k.o.e. en stik ze rondom op elkaar. Laat aan de bovenkant een stukje open om te keren. Knip 
de naden korter, de hoeken schuin weg en keer de zak naar de goede kant. Stik de zakingang aan de goede kant 
door en sluit daarbij de keeropening.                                                                           

16. Speld de zak aan de zijkant van een broekspijp of elders, net zoals je wilt. Speld de zakklep er 1 à 2 cm boven. Stik 
de zak vast en verstevig de zakingangen met trensjes. Stik de klep aan de bovenrand smal langs de rand vast.                                 
Verstevig de hoeken van de klep eveneens met trensjes.                                                          

17. Leg de achterbenen g.k.o.e. en stik de middenachternaad. Vouw de naad naar één kant en stik de naad door.                                              

18. Leg voor- en achterkant g.k.o.e. en stik de binnenbeennaden in één keer. Er kan op de binnenbeennaad ook een 
bandje voor de sier op het beleg gestikt worden. Dit gaat gemakkelijker om het van binnen uit te stikken. Keer het 
been dan binnenste buiten en stik met het naaimachinevoetje in de broekspijp.                              

19. Vouw de zoom bij de aangegeven vouwlijn naar binnen, stik hem vast.                                    

20. Vouw de tailleband in de lengte dubbel, verkeerde kanten op elkaar. Vouw aan de beide uiteinden de naadtoeslag 
naar binnen (aan de korte kanten). Strijk de vouw plat. Speld de open kanten dubbel langs de binnenkant van de 
broek. Probeer even tussendoor of de band omhooggevouwen gelijk komt met de voorflap.                                                                                                       
Stik de tailleband vast. Knip aan de goede kant van de broek de naadtoeslag terug tot 3 mm. Vouw de tailleband 
naar boven. Stik een sierbandje over de resterende naadtoeslag en vouw de uiteinden van het band naar binnen.                                                
De tailleband kan ook enkel aan de binnenkant van de broek gestikt worden, naar buiten omslaan en aan de goede 
kant van de broek met een inslagje vaststikken.                                                                                                                       

21. Stik de bovenkant van de tailleband door. 

22. Rijg ca. 3 cm breed elastiek in de tunnel en laat de voorste  3 cm aan de beide kanten van het midden vrij. Sluit de 
voorkanten van de tailleband.  

23. Maak knoopsgaten en zet knopen aan of sla drukkers in.            
Zet de omslagen van de broekspijpen eveneens met knopen of drukkers vast (maak de knoopsgaten in de 
broekzoom en knopen aan de benen).                    

Klaar! 

 

Veel plezier en succes met NONITA! 


