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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. 

kleinJUIST is een basispatroon voor een cargobroek in drie lengtes met rechte broekspijpen en 
middelmatige beenwijdte.              
 
Uitgerust met meerdere zakken en kniestukvariaties kan deze broek steeds weer anders gemaakt 
worden door de verschillende patroondelen onderling uit te wisselen.  
 
Voor de winter is de lange broek met een ingezet kniestuk gemaakt van spijkerstof of ribcord i-
deaal. Voor de zomer is dunne katoen beter geschikt. Het onderste beenstuk kan d.m.v. lussen 
die in het middenstuk zitten, opgerold en vastgezet worden. Wie liever een  ¾-broek heeft laat 
gewoon de onderste beenstukken weg en voor hele hete dagen gebruik je van het patroon enkel 
de bovenste beenstukken.  
 
Voor dit patroon kan je veel soorten stof gebruiken zoals spijkerstof, canvas, ribcord en dunne 
zomerpoplin. 
 

Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto’s en veel designvoorbeelden zijn 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  86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 

taillewijdte 66 cm 68 cm 70 cm 73 cm 77 cm 82 cm 

heupwijdte 66 cm 68 cm 70 cm 74 cm 80 cm 86 cm 

zijlengte   41,5 cm 49,5 cm 58,5 cm 68 cm 77 cm 86 cm 

stof   

(140 cm breed) 
90 cm 100 cm 110 cm 120 cm 125 cm 135 cm 

naar wens: 

rits           
9 cm 9 cm 10 cm 11 cm 12 cm 13 cm 

fournituren        knopen of drukkers, elastiek 

 

Knippen      

Niet alle patroondelen zijn nodig voor één broek. Kies alleen de gewenste delen en knip die uit de stof.                 
Zo zijn er 3 verschillende patroondelen voor het kniegedeelte, een rechte knie, een bolvallend kniestuk 
met ingelegde plooien en een kniestuk met figuurnaden in de zijkanten. Knip alleen het gewenste deel, 
de andere patroondelen zijn slechts alternatieven. Hetzelfde geldt voor de opgezette zakken.  
 
Knip de gewenste delen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. Knip 
delen 14, 15 en 16 zonder naadtoeslag, hier is de naadtoeslag al inbegrepen. Neem de tekens over op 
de stof (de kleine streepjes aan de rand van het patroon).        
 
De broek kan in bermudemodel, als 7/8 broek, als lange broek en als oprol-broek gemaakt worden.             
De voor- en achterpanden kunnen ook zonder zijnaad genaaid worden. Leg in dat geval de patroonde-
len bij de zijnaden aan elkaar en knip ze als één patroondeel.                 
De broek kan ook zonder ritssluiting gemaakt worden, gebruik dan middenvoor als kniprand of maak 
een nepsplit.                            
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Knipijst          
 1 - achterpas        2 x 
 2 - achterbeen boven 2 x 
 3 - achterbeen midden      2 x 
 4 - achterbeen onder 2 x 
 5 - voorbeen boven  2 x 
 6 - voorbeen midden  2 x 
(6a - voorbeen midden plooien 2 x) 
(6b - voorbeen midden figuurnaden 2 x) 
 7 - voorbeen onder            2 x 
 8 - zak met heupstuk                   2 x 
 9 - zakbeleg                         2 x 
 10 - tailleband 1 x aan de stofvouw 
 11 - grote zak              2 x 
 12 - zakklep groot    8 x 
 13 - achterzak         2 x 
 14 - lus binnenbeen      2 x 
 15 - lus buitenbeen      2 x 
 16 - riemlusjes    5 x 
 17 - splitbeleg 1 x 
 

 

Werkwijze 
 

Broek met elastiek   

1. Werk alle delen met een zigzagsteek of met de locker af. 

2. Maak zakken en zakkleppen naar wens: 
Buidelzak: vouw het beleg van de grote zak bij de vouwlijn naar binnen. Stik de smalle kanten op el-
kaar. stik de bovenrand één keer vlak langs en rand en een keer op 2 cm vanaf de bovenrand door. 
Speld de hoeken aan de onderkant g.k.o.e en stik ze vast. Strijk de zij- en onderkanten naar binnen en 
stik ze vlak langs de vouwkant door. Strijk de naadtoeslagen naar binnen en stik die ook op een 0,5 cm 
vanaf de rand door.  Vouw de zak in model: de doorgestikte kanten liggen op elkaar en wijzen naar bui-
ten. Speld de zak op de broek, aan de zijkant, de voorkant of de achterkant. Stik de zak vlak langs de 
rand op de broek en verstevig de zakingangen met trensjes.                                                                                                                 
Eenvoudige zakken: vouw het beleg van de achterzakken naar buiten om g.k.o.e. en stik de korte zij-
kantjes vast. Vouw het beleg naar binnen en strijk hem plat, strijk gelijk de naadtoeslagen van de ande-
re kanten naar binnen.  Stik de bovenkant smal door en een keer op ca 2 cm afstand. Speld de zakken 
volgens de tekens op de achterkant of ergens anders naar wens. Stik de zakken smal langs de kant vast 
en verstevig de zakingangen met trensjes.                                              
zakkleppen: leg twee zakkleppen g.k.o.e. en stik ze rondom op elkaar. Laat een stukje open om te ke-
ren. Knip de naden korter en de hoeken schuin af. Keer de klep. Stik de korte kanten en één lange kant 
door, sluit daarbij de keeropening. Speld de kleppen volgens de tekens boven de achterzakken of boven 
andere zakken (ca. 1 tot 2 cm daarboven). Stik de klep met twee naden vast en stik trensjes in de hoe-
ken.                                                                                                                                                                                                     

3. Speld het zakbeleg op de zakingang g.k.o.e. van de bovenbenen. Strijk een restje vlieseline in de hoe-
ken. Stik de zakingang. Knip de naden korter en knip de hoek een stukje in. Vouw het beleg naar binnen 
en stik de zakingang door. Speld het heupstuk met zak g.k.o.e. op het zakbeleg en stik de ronde kanten. 
Zet de rest van de zak met een paar steekjes op de naadtoeslagen vast.                                                                                                                                                             

4. Voorbeen midden plooien: speld de plooien in het kniestuk en zet ze met een paar steken op de naad-
toeslag vast.             
Voorbeen midden figuurnaden: stik de figuurnaden g.k.o.e. in het kniestuk en stik ze aan de goede 
kant door.   Stik het gewenste middenvoorbeen aan het voorbeen boven g.k.o.e. en stik de naad aan de 
goede kant op het bovenbeen door.           

5. Stik de achterpassen aan de achterbovenbenen. Vouw de naden naar boven en stik ze door.                                             
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6. Stik de midden-achterbenen volgens de tekens g.k.o.e. aan de bovenachterbenen. Vouw de naden naar 
boven en stik ze door.                           

7. Speld de voor- en achter- onderbenen g.k.o.e. en sluit de zijnaden. Stik ook de zijnaden van de andere 
broekspijpen. Vouw de naden naar de achterkant en stik ze door.                                                                                  

8. Als de broek moet kunnen worden opgerold, stik dan nu de lussen: stik een zoompje aan één korte kant 
van de lus-strook. Vouw de strook dan in de lengte dubbel, vouw de naadtoeslagen naar binnen en stik 
de strook rondom door.                 
Stik een lus op de zijnaad van de onderste benen aan de binnenkant EN één aan de buitenkant op de 
naadtoeslag. De lussen wijzen naar de zoom en de naadtoeslagen liggen op elkaar.                         
Natuurlijk kan hiervoor ook kant en klaar band in de gewenste lengte geknipt en gebruikt worden.   
Maak een knoopsgat in een lus en zet een knoop aan de andere lus of sla drukkers in.  

9. Stik de onderbenen volgens de tekens g.k.o.e. aan de bovenbenen. Vouw de naden weer naar boven en 
stik ze door.                                                       

10. Sluit de binnenbeennaden en zoom de broek.                        

11. Schuif één been in het andere zodat de benen met de goede kant van de stof op elkaar liggen. Stik de 
kruisnaad vanaf het split tot aan middenachter. 

12. Maak riemlusjes: vouw de strook in de lengte dubbel, vouw de naadtoeslag naar binnen, stik rondom 
door. Knip de strook in 5 gelijke stukken en stik de bovenkant op de naadtoeslag vast.                                               
Er kan ook kant en klaar band gebruikt worden.        

13. Voor een nepsplit het beleg naar binnen vouwen en vast spelden. Split en kruisnaad aan één stuk 
dichtstikken. Stik een trensje aan het einde van het split.                                    

14. Meet de lengte van de tailleband op en stik de korte kanten op elkaar. Laat een klein stukje open voor 
het elastiek.                              
Stik de tailleband met de goede kant op de binnenkant van de broek. Zorg dat de naad middenachter 
valt.            

15. Vouw de tailleband naar buiten om, vouw de naadtoeslag naar binnen. Speld de band rondom op de 
goede kant van de broek en stik hem smal langs de kant vast.  

16. Stik de bovenrand van de tailleband smal door. Stik nog een keer een naad in het midden van de band 
maar laat daar een klein stukje open voor het elastiek. Rijg elastiek in de twee tunnels. Stik het vast . 
Sluit de tunnels met een paar steekjes. 

17. Vouw de riemlusjes een stukje onder de tailleband dubbel naar boven en zet ze met trensjes vast. Vouw 
ze aan de bovenkant naar binnen en stik ze aan de bovenkant van de tailleband ook met een trensje 
vast.                                                

 
Broek met ritssluiting en elastiek            
Het elastiek zit in een gedeelte van de tailleband en kan ook helemaal weggelaten worden. 

1. Maak de broek zoals beschreven bij punt. 1–10.  

2. Vouw de belegstrook voor de ristsluiting in de lengte dubbel en werk de open kant af. Stik de rits met de 
tandjes naar boven aan de linkerkant op de afgewerkte kant van het beleg.                

3. Sluit de kruisnaad van middenachter tot aan het teken voor het split. Hecht de draad hier goed af. Zet 
de steeklengte van de naaimachine op de grootst mogelijke stand en stik verder tot boven aan de taille.          

4. Strijk de splitbeleggen open, maar vouw het linker beleg ca 5 mm over het midden heen zodat er een 
kleine plooi ontstaat.  

5. Vouw de broekdelen naar rechts en stik de rits met beleg onder de kleine plooi.                   

6. Vouw nu alle broekdelen naar links behalve het rechter beleg. Stik de rits op het aangeknipte beleg. (stik 
de belegstrook niet per ongeluk mee).                                                                                         

7. Keer de broek naar de goede kant en teken een stiklijn voor het split. Vouw het onderste beleg weg en 
speld het vast. (dit beleg mag bij de volgende stap niet meegestikt worden, anders kan de rits niet o-
pen). Stik op de getekende lijn een naad en stik een trensje aan het einde van het split. Maak nu de 
middenvoornaad weer open.                                                  
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8. Maak riemlusjes naar wens: vouw de strook in de lengte dubbel, vouw de naadtoeslag naar binnen, stik 
rondom door. Knip de strook in 5 gelijke stukken en stik de bovenkant op de naadtoeslag vast.                                                  
Er kan ook kant en klaar band gebruikt worden.        

9. Stik de tailleband met de goede kant aan de binnenkant van de broek. Bij het split moet de band aan 
beide kanten een stukje uitsteken. Strijk de band naar boven, vouw hem in het midden dubbel en strijk 
hem. Strijk een restje vlieseline aan het einde als versteviging voor het knoopsgat en de knoop.  

10. Stik de korte kanten van de tailleband g.k.o.e. Knip de hoeken schuin weg. 

11. Vouw de naadtoeslag naar binnen en speld de band op de broek vast. Stik de onderkant van de taille-
band smal door en laat een stukje open voor het elastiek. Stik de band in het midden door. Rijg elastiek 
in de tunnels, stik het vast en sluit de openingen.                                                            

12. Vouw de riemlusjes een stukje onder de tailleband dubbel naar boven en zet ze met trensjes vast. Vouw 
ze aan de bovenkant naar binnen en stik ze aan de bovenkant van de tailleband ook met een trensje 
vast.            

13. Maak een knoopsgat in de tailleband en zet een knoop aan of sla drukkers in. 

 

KLAAR! 

 

Veel plezier en succes met JUIST ! 


