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broek met grote zijzakken AURELIA 

Design: Tante-Mimi.de  

 

Knip de patroondelen met naadtoeslag uit de stof en 

neem de tekens voor de plooien en het elastiek over 

op de stof. 

 

Knip alle andere deeltje ook met naadtoeslag uit de 

stof. 

 

Vouw het boordstrookje in de lengte dubbel en speld 

de open kanten samen iets uitgerekt aan de 
zakingang. Stik het boordje aan de zakingang.  

Leg het zakbeleg over het boordje en stik de 
zakingang vast.  

Knip de naadtoeslag korter, vouw het beleg naar 
binnen en stik de zakingang aan de goede kant door. 

Tip: als de zak later op het voorbeen doorgestikt 

gaat worden, kan naar wens zonder zakbeleg 

gewerkt worden.  

 

Leg het zakdeel met heupstuk onder het zakbeleg en 

stik de rondingen op elkaar. Stik naar wens daarbij 

gelijk het voorbeen mee.   

 

Stik de zakdelen aan de bovenkant van het been op 

de naadtoeslag op elkaar.   
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Knip de stukjes elastiek. Neem de lijn voor het 

elastiek over op de binnenkant van de broek. Stik 
het elastiek uitgerekt over deze lijn.  

Ipv het elastiek aan de binnenkant kan het ook aan 

de buitenkant vastgestikt worden, neem dan bv. leuk 

gekleurd elastiek  

 

   

Ook kan er buiten op het been een tunneltje voor het 

elastiek gemaakt worden, van bv sierband. Rijg 

elastiek in de tunnel en zet de uiteinden stevig vast 
bv met een trensje.  

Deze tunnel kan ook gemaakt worden nadat de 

verticale plooien in de broek zijn gestikt, zie verder.  

 

Leg de plooien in het zijbeen volgens de 

patroontekens. Strijk ze en speld ze vast.  

Stik met een siernaad de plooien vast en verstevig 

het laatste punt met een trensje.  

 

Stik de achter-bovenpassen met de goede kanten op 

elkaar volgens de patroontekens aan de broekdelen. 
Vouw de naadtoeslag naar boven en stik hem door.  

Speld de hartenzakjes met de goede kanten op 

elkaar en stik ze rondom vast. Laat daarbij een klein 

stukje open om te keren. Knip de naadtoeslag 
korter, geen de zak, strijk hem plat en in model.  

Stik de zakingang van het hartje door, let op de 

patroontekens. 
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Speld de zakken op de aangegeven plaats op de 

broek en stik ze vast. Sluit gelijk de keeropeningen. 
Verstevig de hoekjes van de zakingang met trensjes. 

 

Speld de voor- en achterpassen met de goede 

kanten op elkaar en sluit de zijnaden. Vouw de 

naadtoeslag naar het voorpand en stik hem door.  

 

Stik de passen aan de benen, goede kanten op 

elkaar. Vouw de naadtoeslag naar boven en stik hem 

aan de goede kant door.  

 

Sluit de binnenbeennaden. Zoom de onderkanten.  

 

Keer een been binnenste buiten en schuif de andere 

er in zodat de goede kanten op elkaar liggen. Stik de 

kruisnaad.   

Naar wens kan er elastiek in de tailleband met een 

nepsplit worden gemaakt, of een ritssluiting of een 

knoopsluiting.   
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Rijg elastiek in de tailleband en stik deze in de 

gewenste wijdte op elkaar.  

KLAAR!  

 


