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Strepenbroek PAULA  

 

Werkbeschrijving       

 

Zo eenvoudig mogelijk gemaakt.       

 Gevorderde naaisters kunnen natuurlijk naar eigen inzicht te werk gaan, zoals 
ruches aanbrengen of andere zakken bedenken enz... 
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Foto’s  Beschrijving 

Knippen      

De broek is eenvoudig te maken, maar het 
tekenen en het uitknippen van de stof vereist 
wel enige concentratie, omdat de afzonderlijke 
patroondelen erg op elkaar lijken. 

Knip alle delen met de draadrichting mee uit de 
stof. 
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Begin met één voorste broekspijp en leg de 
delen naast elkaar.                      

Het makkelijkste is het , om de broekdelen aan 
de onderste hoeken g.k.o.e. te spelden. Dan van 
onder af aan de stroken g.k.o.e. aan elkaar 
naaien tot één voorste broekspijp. Doe dat op 
dezelfde manier voor het andere voorste been 
en de twee achterbenen.           

Stik de zijnaden goede kanten op elkaar. 
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Stik alle naden smal op de kant door.  

De broekspijpen kunnen gewoon gezoomd 
worden, maar kunnen ook versierd worden met 
kant of band.  Bij deze broek is langs de goede 
kant van de stof breed zigzagband opgestikt. 
Daarna zijn band en onderkant broek samen 
afgewerkt met de locker. 

De onderkant in naar binnen gevouwen en op de 
goede kant smal doorgestikt. Zo zie je alleen 
nog de tandjes van het zigzagband. 
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Stik twee zakdelen goede kanten op elkaar, laat 
in de bovenkant een opening over om te keren. 
Knip de naadtoeslagen korter af en de hoeken 
schuin af. Keer de zak en strijk hem plat.            

Stik de bovenkanten van de zakken twee keer 
door en sluit daarbij de opening. Stik de zakken 
naar wens op de voor- en/of achterbenen. 
Eventueel de zakingangen met een trensje 
verstevigen.                                
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Stik de binnenbeennaden goede kanten op 
elkaar. 

Keer één been binnenstebuiten en schuif hem in 
het andere been. Goede kanten zitten nu op 
elkaar. Sluit de kruisnaad in één keer en stik 
hem op de goede kant door. 
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Stik de taillebandstrook goede kanten op elkaar 
op de smalle uiteinden. Laat in het onderste 
gedeelte een cm naad open, zie de lijntjes .         

Speld de tailleband met de naad op 
middenachter van de verkeerde kant van de 
broek en stik hem rondom.                               

Keer de band naar buiten, vouw de naadtoeslag 
naar binnen en speld de band op de goede kant 
van de broek vast. 

Stik eerst de onderste naad door zodat de 
band vast zit, dan de bovenkant smal langs de 
kant doorstikken. Stik nog een keer middendoor 
maar laat dan een opening over voor het 
elastiek .                      

Rijg elastiek door de kleine openingen en pas de 
broek aan. Als laatste de kleine opening van de 
middennaad sluiten. 

 
Klaar  ! 
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