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SINA 

Design: traumschnitt 

   

 

Knip alle patroondelen uit de stof en werk 
ze met een zigzagsteekje of met de locker 
af. 

 

Stik de inzetstukken in de benen. Vouw 
de naadtoeslagen van het inzetstuk 
weg en stik ze aan de goede kant door. 

 

Stik de zijdelen aan de voorbenen. Vouw 
de naden naar de zijnaad en stik ze 
door.           
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Stik de passen aan de voor- en 
achterbenen. Vouw de naden naar boven. 
Geef in de hoek bij de voorpas een 
inknipje en stik de naden op de pas door. 

 

Maak de zakken en de zakkleppen voor 
de voor- en achterbenen. Stik daarvoor 
alle delen g.k.o.e. met een kleine 
keeropening aan de bovenkant. Knip de 
naden korter, keer de zakken en kleppen 
en strijk ze plat. Zakbovenkanten 
doorstikken en daarbij de keeropening 
sluiten. Stik de zakken en kleppen 
volgens de tekens van het patroon op de 
benen. Verstevig de zakingangen met 
trensjes.                   Stik bij de kleppen 
ook trensjes bij de hoeken.  

 

Leg de voor- en achterbenen g.k.o.e. en 
stik de zijnaden.  

 

Stik de volantdelen vóór aan de 
achtervolant g.k.o.e. Strijk de naden 
open. Werk de volants af met een schuine 
strook of biaisband of stik er een kantje 
langs.  
. 
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Stik de volants g.k.o.e. aan de benen. De 
voorkanten van de volants overlappen 
elkaar. Let er op dat de buitenste 
voorkant van de volant onder ligt. Stik de 
volants vast, vouw de naad naar boven 
en stik hem door.  
 

 

Broek met elastiek: 
 
Schuif de benen g.k.o.e. in elkaar en stik 
de kruisnaad. Maak een nepsplit en 
elastiek in de tailleband.  

Broek met ritssluiting: 
 
Sluit de kruisnaad tot aan het splitteken.  

 

Stik de rits op het beleg.   

 

Stik een ritsbeleg op de linker broekkant. 
Vouw het beleg naar binnen en strijk het 
plat.  
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Stik het ritsbeleg met rits aan de rechter 
broekkant en stik het tot aan het 
splitteken vast.   

 

Vouw het beleg naar binnen en stik het 
smal door. Speld nu de rits op de linker 
broekhelft en stik hem vast. Let op! Stik 
niet per ongeluk het beleg mee.    
Verstevig de onderkant van het split met 
een trensje en stik daarbij wel het beleg 
mee. Een nauwkeurige uitgebreide 
beschrijving is HIER te vinden. 

 

Strijk vlieseline op de plaats waar knoop 
en knoopsgat komen. Speld de tailleband 
aan de verkeerde kant van de broek en 
stik hem vast.  

 

Vouw de tailleband naar voren en stik 
hem smal door. Laat daarbij op twee 
plaatsen een stukje open voor het 
elastiek.  
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Rijg elastiek door de openingen en stik de 
uiteinden goed vast. Stik daarna de 
openingen in de tailleband dicht. 

 

Stik de tailleband nog een keer helemaal 
rondom door. 

 

Maak een knoopsgat en zet een knoop 
aan. Versier de broek naar wens.  

Klaar!  

 


