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Tuinbroek              

  

Deze tuinbroek zit lekker ruim en hij groeit een poosje mee. Hij kan van rekbare en van niet-rekbare stoffen 
gemaakt worden.  

Niets kruipt omhoog, niets zakt af, niets is bloot en zelf kleintjes die in een draagzak zitten, blijven goed 
ingepakt. Voor hele kleintjes een zeer praktische broek voor als ze gaan kruipen en lopen. De tuinbroek doet 

elke beweging mee.  
Het achterpand is in twee delen waardoor er veel plaats is voor een luier en ook een hele dikke luier  

is geen problem. Verstelbare schouderbanden en boordjes  onderaan de benen zorgen ervoor dat de tuinbroek 
zeker twee maten mee kan.  

Badstoftricot en nickyvelours met elastiek in de onderkant van de broekspijpen geven de tuinbroek een echte 
retrolook. Warm gevoerd of aan twee kanten draagbaar, van een waterdichte stof als buitenspeelbroek of in de 

zomer van een luchtig katoentje: er zijn heel veel mogelijkheden.  
Zakken en applicaties maken van de tuinbroek een bijzonder kledingstuk dat niemand anders heeft.  

Op het patroonblad staan een aantal verschillende voorbeelden.        
 
Maattabel/stofverbruik 

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! Vergelijk eventueel de maten met een goed passende broek. 

  44 50 56 62 68 74 80 86 92 98 104 

binnenbeenlengte    9,5 10,5 12 15 18 21,5 24,5 28 31 35 38 

lengte voor vanaf de 
bovenkant tot het kruis  

24 26 28 30 32,5 34,5 37 39 41,5 43,5 45,5 

bovenwijdte      44,8 46 47,2 48,8 51,5 52,8 55,2 56,8 59,2 60 60,8 

  

Tip: als de broek van niet-rekbare stof gemaakt wordt, moeten de schouderbanden  ca. 4 cm langer geknipt 
worden om ook dan het meegroeieffec te houden, omdat de schouderbanden van niet-rekbare stof niet 
uitrekken.   
Voor zeer stevige kinderen of als de broek wordt gemaakt als overbroek is het een goed idee om aan de zijnaad 
een extra centimeter aan te knippen, zodat de broek gemakkelijker aan en uit kan.      

  

Materiaal:  
de maten zijn voor een broek met  beleg. Wordt de broek aan twee kanten gedragen of als hij helemaal 
gevoerd wordt, heb je de dubbele hoeveelheid stof nodig. Het beleg heb je voor een gevoerde broek niet 
nodig!  

  44 50 56 62 68 74 80 86 92 98 104 

stof 140 cm breed        56 60 62 67 73 79 84 89 95 105 111 

stof voor het beleg 140 
cm breed 

35 36 36 37 38 38 39 40 41 42 43 

verder nog  drukkers/KamSnaps/knopen, vlieseline, naar wens ca. 20 x 40 cm boordstof of 
elastiek ca. 1 cm breed 

  

Kniplijst broek met beleg:                 

  

1 – voorbeen    1 x aan de stofvouw, let op de lijn voor de zoom! 

2 -  achterbeen   2 x let op de lijn voor de zoom!  
3 – beleg voor    1 x aan de stofvouw 

4 – beleg achter    1 x aan de stofvouw 
 

extra naar wens: 

5 – boordje voor de beenzoom  2 x 

6 – kangoeroezak     2 x  
7 –achterzak      4 x (per zak  2x)  
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Kniplijst voor een omkeer-tuinbroek:     

  

1 – voorbeen                         1 keer aan de stofvouw van de buitenste stof en 

 1 x aan de stofvouw van de binnenste stof 

2 -  achterbeen                     2 x van de buitenste stof en 2 x van de binnenste stof   
 
extra naar wens: 

5 – boordje voor de beenzoom  2 x 

6 – kangaroezak   2 x  
7 –achterzak    4 x (per zak  2x)  

  

Werkwijze: Het gemakkelijkste is een overlockmachine voor rekbare stoffen. Natuurlijk kan het ook met de 
gewone naaimachine met een locksteek of een smalle zigzagsteek in normale steeklengte of een steelsteekje. 
Maar gebruik dan wel een jerseynaald of ballpointnaald voor je rekbare stof.    
Alle niet-rekbare stoffen worden met een rechte steek genaaid. De panden kunnen naar wens voor of na het 
naaien afgewerkt worden met een zigzagsteekje of de lockmachine. 
 
Lees voor het naaien de beschrijving een keertje helemaal door.    

  

 
Een uitvoerige stap-voor-stap beschrijving is te vinden op www.farbenmix.de  

(in het Duits met veel voor-doe-foto’s) 

  

Werkwijze broek met beleg en beenboordjes:             

  

1 – Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. Knip aan de onderkant van het beleg geen naadtoeslag 
aan. Let bij de benen op de lijn voor de zoom voor een broekje met beenboordjes.                                               

 2 – Verstevig het bovenstuk van de tuinbroek en de uiteinden van de schouderbanden met vlieseline om 

uitscheuren van de drukkers te voorkomen.   

3 – Sluit de middenachternaad . Vouw de naadtoeslag naar één kant en stik de naad aan de goe kant door.                                             
4 – Zet nu eventuele zakken op de panden voor en/of achter. Versieringen naar wens kunnen nu ook 
vastgestikt worden.  
5 – Leg de voorkant met de geode kanten op elkaar op het achterpand, sluit de zijnaden. Sluit ook de 
binnenbeennaden.              
6 – Werk de onderkant van het beleg af met een zigzagsteekje of de locker. Leg het voorste beleg met de geode 
kanten op elkaar op het achterste beleg en sluit de zijnaden. Leg het beleg met de geode kanten op elkaar 
nauwkeurig op de buitenste broek en speld hem nauwkeurig. Stik het beleg ook bij rekbare stoffen met een 
rechte steek rondom vast. Leg daarbij de naadtoeslagen in de zijnaden in tegengestelde richtingen zodat er 
geen dikke naad ontstaat. knip de naadtoeslag tot 3 mm terug, knip bij de schouderderbanden de hoeken 
schuin weg. Vouw het beleg naar binnen en duw de randen en hoeken netjes uit. Strijk alles mooi plat. 
7 – Zet het beleg op de zijnaad vast en wel zo, dat naadtoeslag van beleg en broekje naar verschillende kanten 
liggen. Stik de naadtoeslag op elkaar vanaf de geode kant van de broek vlak langs de zijnaad.                                                                                                                              
8 – Stik het beleg vlak langs de rand rondom door.                                                            
9 – Sluit de beenboordjes tot een ring en vouw ze dubbel, de naad ligt binnen. Keer de broek en schuif de 
boordjes in de benen: de naad van het boordje valt op de binnenbeennaad. Stik de boordjes iets uitgerekt in de 
broekspijpjes.                                                        
10 – Knijp drukkertjes in de pas van de broek en in de schouderbanden. Zet aan de schouderbanden meerdere 
drukkertjes in een afstand van ca 3 cm van elkaar zodat de broek lang meegroeit. Ipv drukkertjes kunnen ook 
knopen en knoopsgaten worden gemaakt. KLAAR!!! 

 

 

 

 

 
 

http://www.farbenmix.de/
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Werkbeschrijving dubbele of gevoerde broek:  

  

1 -  Knip alle patroondelen voor de gevoerde broek inclusief naadtoeslag uit de stof.  

2 – Maak de twee broeken zoals boven beschreven van stap 2 t/m 5. Laat in de zijnaad van één broek een 
stukje open om te keren.                 
3 – schuif de twee broeken in elkaar, de goede kanten op elkaar. Speld de pas en de schouderbanden 
nauwkeurig op elkaar. Stik deze op elkaar met een rechte steek, geen rekbare steek, ook niet bij gebruik van 
rekbare stoffen.  Leg de naadtoeslagen van binnen- en buitenkant in tegengestelde richting. Knip de 
naadtoeslag  af tot  ca 3 mm. Knip bij de schouderbanden de hoeke schuin weg. Schuif de binnenbroek nu met 
de verkeerde kanten op elkaar in de buitenste broek. Duw de randen van de pas en de schouderbanden netjes 
naar buiten en stik ze door.  
4 – Als er boordjes aan de benen komen, maar deze dan zoals boven beschreven bij punt 9. Zet de boordjes 
eerst aan de broekspijpen van de buitenste broek.                                                      
5 – Schuif de voeringbenen in de buitenste broek, de verkeerde kanten op elkaar. Let op dat de benen ten 
opzichte van elkaar niet gedraaid zitten. Vouw de naadtoeslag van de beenzomen naar binnen, pak vanuit de 
keeropening de naadtoeslag vast en trek het been van buitenste en voeringbroek door de keeropening naar 
buiten. Speld de beenzomen nu tegenelkaar en stik ze rondom op elkaar. Als er een boordje aan vast zit, komt 
deze tussen de twee beenlagen vanbinnen en buitenste broekspij. Trek de benen weer door de keeropening 
naar de geode kant.              
6 – Sluit de keeropening in de voeringbroek. Knijp drukkers in de pas en aan de schouderbanden. Zet aan de 
schouderbanden meerdere drukkertjes in een afstand van ca.3 cm van elkaar zodat de broek lang meegroeit. 
Ipv drukkertjes kunnen ook knopen en knoopsgaten worden gemaakt. KLAAR!!! 

 

  
Werkbeschrijving kangoeroezak en achterzak: 

  

1 -  Kies een zak/zakken uit en knip deze met naadtoeslag uit de stof.           
2 – Leg beide zakdelen met de geode kanten op elkaar en stik ze rondom opelkaar. Laat daarbij aan de 
bovenkant een stukje open om te keren. Kip de naadtoeslag wat af , knip de hoeken schuin weg. Keer de zak, 
duw de hoeken netjes naar buiten en strijk de zakken in model.             
3 – Vouw bij de achterzakken aan de bovenkant de naadtoeslag van de keeropening naar binnen en stik de 
rand met een (sier)steek door. Speld de zakken op het achterpand en stik ze vast. Verstevig naar wens de 

zakingangen met trensjes.                                                                                                      
4 – Stik de zakingangen van de kangoeroezak met een (sier)steek door. Sluit de keeropening aan de bovenkant. 
Speld de zak op de buik en stik hem boven en onder vast. Maak trensjes op de plaatsen waar de zak zou 
kunnen uitscheuren.                                                                                                                                     

  

Broek met elastiek in de broekspijpen:  

 
1 – Knip bij de benen van voor- en achterpand 2 cm extra zoom aan.                    
2 – Maak de broek zoals boven beschreven. Zoom de broekspijpen en laat een klein stukje open voor het 
elastiek. Rijg elastiek in de tunnel en sluit de opening met een paar steekjes.                                                                                                                                                                              
  

  
Variaties :  

 - Maak mooie applicaties op voor en/of achterpand. Leuke voorbeelden zijn hier te vinden:             
http://www.farbenmix.de/shop/Gratis-Applikationsvorlagen/Verschiedene-Applikationsanleitungen-
kostenlos::11008.html  
- Zijzakken zijn ook leuk en handig. Een beschrijving voor ronde sterzakken vind je hier:                                             

http://www.farbenmix.de/shop/Neues/Stern-Tasche-Kreativ-FREEbook::12437.html  

- In de zijnaad en ook bij de zakken kun je paspelband meestikken.              

 - Met een centimeter meer in de zijnaad kan een lekkere warme overbroek gemaakt worden van bv warme 

wollen walk.            
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