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Broek DORTJE  

Naaibeschrijving               

   

Voor beginners een zeer eenvoudig model. Gevorderden  

kunnen natuurlijk hun eigen stijl  

 gebruiken                                 
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Fotos                 Beschreibung 

 

De broek reikt tot de enkels en kan lang 
gedragen worden. Meet voor de zekerheid vóór 

het knippen de binnenbeenlengte op. 

 

De broekzakbeleggen bij de zakingang goede 
kanten op elkaar spelden en stikken. Knip de 

naadtoeslag tot ongeveer  2mm af.            
Vouw het beleg naar  binnen en stik de 

zakopening twee keer door.                  

 

Speld en naai  de onderzak op de bovenzak. Stik 
de zak dicht en werk hem af. Stik de heup-en 

zijnaad, zodat later niets kan verschuiven.      
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Vouw de naden van de achterzak naar binnen en 
stik ongeveer 8 mm vanaf de kant door.       .  

 

Vouw de bovenste rand twee keer ingeslagen naar 
binnen en stik twee keer door. 

 

Speld de achterzak op het achterbeen en stik 
hem smal op de kant vast.  

Naai voor de stevigheid een trensje  (een rijtje 
met dicht op elkaar genaaide zig-zag steekjes) 

op beide ingangen 
bovenaan de zakopening 
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Naai elastiek op de naadtoeslag van de middelste 
achterbenen. Hoe meer het elastiek tijdens het 
naaien wordt uitgerekt, des te meer rimpelt de 
stof. Het beste gaat dit met een drievoudige 

zigzag. 

   

 

Naai alle deelnaden. Naai de rondingen heel 
langzaam en let daarbij op dat de stof niet 

uitgerekt wordt. 
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Werk alle deelnaden af. Vouw en strijk de 
bovenste naden naar boven en de onderste naden 
naar beneden en stik ze op de goede kant door. 

Doe hetzelfde bij alle broekdelen.  
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Naai de zijnaden op elkaar. Begin daarbij aan de 
onderkant. Rek het middelste broekdeel uit en 
let er op dat de deelnaden op elkaar aansluiten.   
Vouw de naadtoeslag naar achteren en stik hem 

smal op de kant door .                      

 

Knip een strook voor de zoom. Dit gaat het 
snelste en het mooiste met een rolmes. 

   

Vouw de zoomstrook verkeerde kanten op elkaar. 
Stik deze met kleine plooitjes om de 4/5 cm op 

de onderkant van de broekpijpen.             
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Werk de naadtoeslag af, vouw hem naar boven en 
stik smal op de kant door.      

Sluit de zijnaden. Let daarbij op dat de 
deelnaden overeen komen. Werk de 

binnenbeennaden af, vouw ze naar voren en naai 
aan de onderkant een klein driehoekje zodat de 

naadtoeslag mooi omgevouwen blijft.           

 

Eén broekspijp in de andere schuiven, goede 
kanten op elkaar. 
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Stik de kruisnaad in één keer. Daarna afwerken.  

 

De „nepsplit“ met spelden vast zetten en 
doorstikken. Stik daarbij gelijk de kruisnaad 
door tot de taille aan de achterkant. Stik een 

trensje aan het einde van het split.            
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Leg de broek glad neer. Meet de lengte van de 
tailleband plus 2 keer 1 cm extra voor de naden.  

Sluit de tailleband op de smalle kant en laat 
daarbij een kleine opening voor het elastiek over.

Knip de naadtoeslag iest korter.      

Stik de tailleband aan de binnenkant van de 
broek. Laat de naad van de tailleband 

middenachter vallen. 
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Vouw de tailleband naar buiten om, sla hem 1 cm 
naar binnen en speld hem rondom . Stik de band 

vlak op de rand vast. 

Stik ook de bovenrand smal door en stik nogmaals 
een naad in het midden. Laat bij deze naad een 

opening van 2 cm over. Rijg elastiek door de 
bovenste en onderste tunnel. Sluit de opening en 

de middelste naad met een paar steken.        

Naai er nog een paar versieringen op en klaar is 
de bijzondere broek. 

  

 


