
©farbenmixfarbenmixfarbenmixfarbenmix  Sabine Pollehn                     Seite 1 von 8         HELGOLAND 

Yogabroek met cadeautasje HELGOLAND  

Design van Schnittreif.de / Anja Müssig  

  

    broek 

 

knip alle patroondelen volgens de kniplijst met 

naadtoeslag uit de stof.  

knip de zakken 2 x (enkele zakken) of 4x voor 

gevoerde zakken.  

 

   

 

gevoerde zak:  

leg twee zakdelen met de goede kanten op 

elkaar en stik de zakingang en de 
buitenbochtronding.  

Knip de naadtoeslag korter, keer de zak en 

strijk hem in model.  
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Stik de zakingang aan de goede kant door. 

 

 

enkele zak:   

Werk de zakingang af door de naadtoeslag naar 

binnen te vouwen en door te stikken.  

 

OF   

knip twee stroken rekbare stof van 4cm breed. 

Vouw de strook in de lengte dubbel en stik hem 

met de open kant dubbel aan de goede kant 

van de zak. Rek de strook daarbij iets uit. Vouw 

de naadtoeslag naar binnen en stik hem aan de 

goede kant door.  
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Strijk de naadtoeslag in de ronding naar 

binnen.  

 

Speld de zak op het voorbeen. De rechte 

kanten vallen gelijk met de boven- en zijkant 
van het voorbeen.  

Stik de zak langs de buitenbocht op het 
voorbeen.   

Stik de boven- en zijkant van de zak op de 
naadtoeslag van het voorbeen vast.  

Verstevig de hoeken van de zakingang met een 

trensje.    

 

Leg een voor- en achterbeen met de goede 

kanten op elkaar en sluit de zijnaad.   

Vouw de naadtoeslag naar het achterbeen en 

stik hem aan de goede kant door.   
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Sluit de binnenbeennaden.   

 

Keer een been binnenste buiten, schuif het 

andere been hier in zodat de kruisnaad met de 

goede kanten op elkaar valt. Stik de kruisnaad 

van voor naar achteren. 

 

Stik de korte kanten van de taillebandstrook op 

elkaar. Laat daarbij een stukje open voor het 

elastiek.  
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Vouw de tailleband in de lengte dubbel en stik 

de dubbele open kant op de goede kant van de 

broek. Zorg ervoor dat de naad middenachter 

valt.  

 

Stik naar wens de tailleband nog een keer door 

voor dun elastiek zodat er twee tunnels 

ontstaan.   

Rijg elastiek in de tunnel(s), sluit het elastiek 

op de juiste wijdte tot een ring en stop het 
elastiek in de tunnel(s).  

Sluit de opening met een paar steekjes.  

 

Zoom de onderkant.  

KLAAR!  

  

   

zakje   
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Knip alle patroondelen volgens de kniplijst uit 

de stof.  

Naar wens kan het zijdeel nu versierd worden.  

 

Stik de korte kanten van het zijdeel met de 

goede kanten op elkaar, maar laat net onder de 

vouwlijn een stukje open voor het koordje.  

 

Strijk de naden open en stik ze aan de goede 

kant door.   

Verstevig het begin en einde van de opening 

met een trensje overdwars.   
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Vouw de bovenkant langs de vouwlijn naar 

binnen ... 

 

... en stik hem aan de bovenkant en op ca 3cm 

aan de goede kant door.  

Verstevig de ingang voor het koord met 

trensjes.  

 

Speld en stik het bodemdeel met de goede 

kanten op elkaar aan het zijdeel.  

Vouw de naadtoeslag naar boven en stik het 

aan de goede kant door.  
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Rijg het koord in de tunnel en rijg er een 

koordstoppertje op.  

   

 

klaar! 

 


