
FrauDONNA   farbenmix.de 
 

 

Seite 1 von 3  ©2014 * farbenmix GbR Pollehn & Pollehn 

Deze broek is echt eentje om in te wonen! Door de ingezette spie en de nauwsluitende 
pasvorm kleedt hij ook nog af! Door de laag ingezette zakken en de brede boordjes 

krijgt de broek een sportief uiterlijk. 

De broek kan in de taille gedragen worden, maar door de brede tailleband van 
boordstof ook laag op de heupen. Net wat je prettig vindt. 

Frau DONNA is niet alleen leuk voor thuis of sport, maar afhankelijk van de stof kan 
hij voor veel gelegenheden gemaakt worden. 

Het lekkerst zit hij als hij gemaakt wordt van joggingstof, nickyvelours, badstoftricot, 

dunne fleece of een stevige tricot.            
 

Een uitvoerige werkbeschrijving met foto’s en veel voorbeelden zijn te zien op onze 
Homepage : www.farbenmix.de – Frau Donna 
 

 
Materiaal/maten            

De maten in de tabel zijn de maten van het gemaakte kledingstuk. 
Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op wijdte en lengte! 
Vooral bij patronen voor dames is het belangrijk om de maat goed op te nemen. 

Gebruik vooral de maat voor de heupen en pas eventueel de lengte van de benen aan. 
 

Materiaal/maten

n 

S 

34/36 

M 

38/40 

L 

42/44 

XL 

46/48 

taillewijdte 86 cm 94 cm 102 cm 110 cm 

heupwijdte 94 cm 102 cm 110 cm 118 cm 

zijlengte incl. 
boord* 

115 cm 115 cm 115 cm 115 cm 

stof 
(140 cm breed)  

110 cm 110 cm 130 cm 135 cm 

boordstof    25 cm 25 cm 25 cm 40 cm 

fournituren 
voor de tunnel in het boordje heb je een reep tricot 

(1,5 m x 2,5 cm) nodig. Gebruik eventueel een rekbaar koord 
en naar wens twee nestels om in te slaan. 

 
* De zijlengte is voor alle maten hetzelfde gehouden. Neem van tevoren de lengte 

goed op en pas de broek even voordat je de zoomboordjes aannaait. Pas de lengte 
indien nodig aan.                     

 
Kniplijst        
1 - voorbeen           2 x 

2 - zij-voorbeen      2 x 
3 - zak           2 x 

4 - achterbeen  2 x 
  boord     1 x (volgens tabel) 
  zoomboord 2 x (volgens tabel) 

   zakboordje      2 x (volgens tabel) 
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Kniplijst boordstof    
Omdat iedere boordstof verschillend rekt, is het verstandig het boord aan de 
taillewijdte aan te passen en met een beetje rek vast te naaien. 

 
De maten zijn zonder naadtoeslag! 

 
S 

34/36 
M 

38/40 
L 

42/44 
XL 

46/48 

tailleboord 61 cm x 16 cm 69 cm x 16 cm 77 cm x 16 cm 85 cm x 16 cm 

zoomboord, 

2x 
24 cm x 16 cm 26 cm x 16 cm 28 cm x 16 cm 30 cm x 16 cm 

zakboordje ,  

2x 
21,5 cm x 2 cm 21, 5 cm x 2 cm 21, 5 cm x 2 cm 21, 5 cm x 2 cm 

 
 

Werkwijze: 
Gebruik voor rekbare stof ook een rekbare steek, bijv een smalle zigzagsteek van een 
normale lengte of de lockmachine. Gebruik voor het doorstikken eveneens een 

rekbare steek, bijv. een driegedeelde zigzagsteek. 
Gebruik bij voorkeur een ballpoint- of stretchnaald in de naaimachine.  
Voor de versie  „tailleboord met nestels“ zijn twee nestels nodig en een restje 
joggingstof. 
 

Werkbeschrijving: 
1. Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. Neem de patroontekens 

over op de stof. 

2. Knip de boordstrook. De lengte is afhankelijk van de rekbaarheid van de 

boordstof en kan variëren. Vergelijk de maat van de taille met het boord, de 
strook moet iets gerekt om de taille zitten. Moet de broek meer op de heupen 

hangen, meet dan de gewenste hoogte. Kort de tailleboord eventueel in.          

Let op: de tailleband mag ook niet té strak zitten, anders kan de broek niet 

meer over de heupen.           

3. Vouw het zakboordje in de lengte dubbel en stik het flink uitgerekt langs de 

zakingang. vouw de naadtoeslag in de zak en stik hem aan de goede kant met 
een rekbare steek door, bijv. met een overlocksteek of met een driegedeelde 

zigzagsteek.                                       

4. Werk de zakronding af met een zigzagsteekje of de lockmachine en speld hem 

volgens de patroontekens onder de zakingang van het voorpand. 

5. Stik de zak rondom vanaf de verkeerde kant van de stof op de naadtoeslag en 
het voorbeen vast. Voor een contrasterende naad kan deze met een brede 
steek vanaf de goede kant van de stof over de naad heen gestikt worden. Dit 

kan ook met alle andere naden.  

6. Zij-voorpanden (driehoeken) volgens de patroontekens met de goede kanten op 
elkaar aan de voorbenen spelden en stikken. Vouw de naadtoeslag naar de 
driehoeken toe en stik ze aan de goede kant door.             

7. Leg voor- en achterbenen langs de buitenbeennaad met de goede kanten op 
elkaar en sluit deze. Vouw de naadtoeslag naar het achterbeen en stik de naad 

met een contrasterende kleur en brede steek door. 
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8. Sluit de binnenbeennaden.                        

9. Keer één been binnenste buiten en schuif het andere been hier in. Zorg dat de 

kruisnaad op elkaar ligt, goede kanten op elkaar. Stik de kruisnaad. Pas de 
broek even aan en kijk of de lengte goed is.                   

10. Vouw het boordje voor de strook in de lengte en sluit hem tot een ring. Vouw 
het boordje dubbel, de naad ligt binnenin.                                 

Werk de korte kanten van de tailleboord af met de locker of met een brede 
zigzagsteek. 

11. Stik de zoomboordjes uitgerekt aan de beenonderkant: de naden vallen op de 

binnenbeennaad. 

12. Stik de korte kanten van de tailleboordstrook met de goede kanten op elkaar. 

Laat na ca 5 cm een stukje van ca. 2 cm open en stik dan weer verder tot aan 
het einde. 
Als er nestels in de tailleboord moeten komen, lees dan de beschrijving 

hiervoor aan het einde van deze beschrijving. 

13. Strijk de naadtoeslag op en stik de kleine opening in de naad rondom door.   

14. Vouw de tailleboord in de lengte dubbel en stik hem aan de bovenkant van de 

broek: de naad van het boord valt middenvoor. Het is handig om de tailleboord 
eerst in vieren te delen en met spelden aan te geven zodat hij regelmatig 

verdeeld aangezet wordt. 

15. Rijg een koord in de juiste lengte door de tunnel. In plaats van een koord kan 

van tricot een 2 cm brede strook geknipt worden. Rek deze in de lengte zo uit 
dat hij op gaat rollen. Zo heb je een iets flexibeler koordje dat heel prettig 

draagt.                     

16. KLAAR ! 

 
 

Tailleboord met nestels  

Maak de broek zoals boven beschreven tot aan stap 11.  

1. Stik een stukje joggingstof van 4 x 6 cm in het midden van de tailleboord 1,5 
cm vanaf de rand. Knijp 2 nestels door de joggingstof en boordstof in een 

afstand van 2 cm van elkaar.                                                                                                

2. Sluit de tailleboord en vouw hem dubbel.            

3. Stik het boord aan de broek en verdeel daarvoor het boord in vier gelijke delen 
om te zorgen dat hij regelmatig gerekt aan de broek vast genaaid wordt. De 
naad van het boord valt middenachter!  

Maak de broek verder vanaf stap 15. Rijg het koordje of de tricotstrook dan door de 
nestels naar buiten.  


