
©farbenmixfarbenmixfarbenmixfarbenmix  Sabine Pollehn                     Seite 1 von 7                                    PITT 

Gerkostr. 4, 26388 Wilhelmshaven 

 

 

Jongensbroek PITT 

Design: Uschi Lagarden  

 

  

Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit 

de stof.  

 

Stik het zakbeleg aan het voorbeen, stik de 

zakingang en de bovenkant met de goede 

kanten op elkaar.   

Knip de hoek schuin weg en vouw het 

zakbeleg naar binnen, strijk het mooi plat 

en stik de zakingang door. .  
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Leg het heupstuk met zak onder het 

zakbeleg en stik de rondingen op elkaar. 

Speld de zak recht op het heupstuk en stik 

de dwarse naad door. Verstevig de 

zakingangen met trensjes.  

Zet de zak met een paar steken op de 

naadtoeslag van het bovenbeen vast.  

 

Neem de figuurnaadjes van het kniestuk 

over op de achterkant van de stof. Speld de 

stof met de goede kanten op elkaar en stik 

de figuurnaden. Strijk de figuurnaden naar 

boven en stik ze aan de goede kant door. 

 

Stik de kniestukken aan de onder-

voorbenen en stuk ze aan de goede kant 

door.  

 

Stik de bovenkant van het kniestuk aan de 

bovenbenen. Stik de naad door. De kant 

met de twee figuurnaden wijst naar de 

buitenkant.  
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Vouw het timmermanszakje bij de 

zakingang twee keer naar binnen en stik 

hem twee keer door.  

 

Speld het zakje op het zijdeel. Stik het 

zakje op de naadtoeslagen op het zijdeel 

vast.  
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Stik het bovenste achterpand met de 

ronding aan het zijdeel. Stik de naad aan 

de goede kant door.  

 

Stik de onder-achterbenen aan het 

achterpand.  

 

Leg achterzakbeleg en achterzak met de 

goede kanten op elkaar en stik ze rondom 

op een klein stukje na voor het keren.  

Knip de naadtoeslag korter en de hoeken 

schuin weg.  

Keer de zak, strijk hem plat en stuk de 
zakingang door.  

Speld de zak volgens de tekens op het 

achterbeen.  

 

Stik de zak vlak langs de rand op het 

achterpand. Verstevig de zakingangen met 

trensjes.  
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Sluit de zijnaden en stik ze door.  

 

Sluit de binnenbeennaden.  

Zoom de broek.   

   

 

Zet een rits in volgend  DEZE 

werkbeschrijving.   

De broek kan ook zonder ritssluiting met 

elastiek in de tailleband worden gemaakt.   
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Vouw de strook voor de riemlusjes in de 

lengte dubbel. Vouw de naadtoeslagen naar 

binnen en stik de strook aan twee kanten 

door. 

 

Stik de riemlusjes op de bovenste 

naadtoeslag van de broek, de lusjes wijzen 

naar beneden.  

 

Stik de tailleband met de goede kant op de 

binnenkant van de broek.Vouw aan het 

begin en het eind de naadtoeslag naar 

binnen. 

Vouw de tailleband naar buiten om, strijk 

de naadtoeslag naar binnen en speld de 
band rondom op de broek.  

Stik de tailleband rondom langs de 

bovenrand door. Stik hem aan de 

onderkant op de broek vast.  

 

Vouw de riemlusjes zo naar boven dat ze 

net onder de tailleband dubbel zitten. Stik 

ze met een trensje vast.  
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Stik de riemlusjes met een inslagje aan de 

bovenkant van de tailleband vast.  

Stik elastiek in de band, ofwel helemaal 

rond, ofwel alleen de achterkant.  

 

Stik de voorkanten van de tailleband dicht.  

 

Zet een knoop aan en maak een knoopsgat 

of sla een drukker in.  

KLAAR!  

   

 


