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Dit patroon mag niet gekopieerd of op andere wijze gereproduceerd worden. Het genaaide model mag verkocht 

worden. Het is echter niet toegestaan de modellen zonder toestemming in grotere hoeveelheden te produceren. 

Deze broek is in 3/4-lengte en heeft prettige bewegingsruimte. De onderkant van de broek kan  op ver-
schillende manieren worden gemaakt: bv met  een boordje, met strikbanden, met manchetten of met 
een strook, allerlei manieren om de broek steeds weer een ander uiterlijk te geven. Er kunnen verschil-
lende stoffen worden gebruikt zoals joggingstof, babyrib, soepele jeans, stoere ruitjes,twill of soepele 
wollen stof.                  
 
Draag deze broek als het koeler is met een mooie maillot en laarzen. In de zomer in deze broek leuk 
van frisse bloemetjesstof of katoenen ruitjes bij sandalen of slippers. 
 

Deze broek in gemakkelijk te maken en kinderen groeien hier niet snel uit. 

 

Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto’s en veel designvoorbeelden is te vin-
den op onze homepage www.farbenmix.de  bij de Nederlandse vlag. 
 

Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op wijdte en lengte!  

 

Benodigdheden/maattabel  

De maten in de tabel zijn de maten van het kant en klare kledingstuk 

Materiaal/maten 86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 

taillewijdte 64,5 cm 66,5 cm 68,5 cm 71,5 cm 75,5 cm 78,5 cm 

heupwijdte 70 cm 73 cm 76 cm 80 cm 87 cm 94 cm 

zijlengte    
(zonder tailleband en 
onderkant gemeten) 

32 cm 36 cm 40 cm 46 cm 52 cm 61 cm 

stof  

(140 cm breed)  
90 cm 95 cm 100 cm 105 cm 110 cm 120 cm 

Naar wens: 

boordstof voor een 

boordje aan de on-

derkant 

31 cm 35 cm 39 cm 42 cm 45 cm 46 cm 

fournituren 
Elastiek, evt rits (8–12 cm) en 1 knoop/drukker, vlieseline, band 

of koord    

 

Knippen    

Er staan 4 verschillende onderkanten van de broek op het patroon. Knip alleen het gewenste patroondeel, de ande-
ren zijn dan niet nodig, dat zijn enkel alternatieven.                                  
 
Knip de gewenste patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting.  
Neem de tekens over op de stof (de kleine streepjes aan de rand van het patroon).        
Naar wens kan de zoomband voor het voor- en achterpand ( patroondeel 6 en 7) ook aan één stuk geknipt worden. 
Plak in dat geval de patroondelen bij de rechte smalle kant aan elkaar.                                     
Als er een rits in de broek wordt gezet, moet de tailleband ca 3 cm verlengd worden voor de overslag. Knip dan ook 
een belegstrook voor de rits (ca. 8 cm breed en in de lengte van de rits).                     
 

 

Kniplijst         
 1 -  voorpand   2 x 
 2 - achterpand 2 x 
 3 - zak met heupdeel                        2 x 
 4 - zakbeleg                         2 x 
 5 - tailleband 1 x aan de stofvouw 
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 6 - zoomband voorbeen   2 x 
 7 - zoomband achterbeen 2 x of  
 8 - zoommanchet    4 x aan de stofvouw of   
 9 - afwerkstrook    2 x of   
  boordstof voor de onderkant 2 x 
 breedte  lengte 
 86/92:  19  x  29 cm 
 98/104:  21  x  33 cm 
 110/116:  23  x  37 cm 
 122/128:  25  x  40 cm 
 134/140:  27  x  43 cm 
 146/152:  29  x  44 cm 
 

 

Werkwijze 
 

Broek met elastiek in de tailleband 
als de achterpas niet als extra patroondeel geknipt wordt, sla dan punt 2 over.                                         

1. Werk alle patroondelen met een zigzagsteekje of met de locker af. 

2. Stik de achterpas met de goede kanten op elkaar (g.k.o.e.) aan de achterbenen. Vouw de naden naar boven en 
stik ze aan de goede kant door. 

3. Vouw twee plooitjes bij de zakingangen van de voorbenen. Let op de tekens van het patroon. In plaats van 
plooitjes kunnen ook twee figuurnaadjes gestikt worden die naar de binnenkant vallen.            

4. Leg het zakbeleg g.k.o.e. aan de zakingang en stik hem vast. Knip de naden korter. Vouw het zakbeleg naar 
binnen en stik de zakingang aan de goede kant door.                                                                         

5. Speld de zak met heupstuk onder het zakbeleg en stik de ronde kant van de zak op elkaar. Zet de rest van het 
heupstuk met een paar steekjes op de naadtoeslag van de broek vast.  

6. Voor een broek met zoomband of manchetten: leg voor- en achterpand g.k.o.e. en stik de zijnaden tot aan het 
teken voor het split.  
Let op: als de randen nog niet zijn afgewerkt, doe dat dan nu en werk de delen apart af. Sluit de zijnaad niet 

verder dan het teken voor het split. 
Strijk de naden naar achteren, maar bij het split de naden open strijken. Stik de naad van het split op het voor-
been door en stik de  doorlopende overige naden op het achterbeen door. Verstevig het uiteinde van het split 
met een trensje.                                                                                
 
Voor een broek met een afwerkstrook of boordje aan de zoom: leg voor- en achterpand g.k.o.e. en stik de zij-
naden tot aan de zoom. Vouw de naden naar het achterbeen en stik ze aan de goede kant van de broek door.                                                              

7. Sluit de binnenbeennaden.                     

8. Strikversie (zoomband): als ze niet als één deel geknipt zijn, stik dan de voor- en achter- zoomstroken aan 
de korte kanten g.k.o.e.                                           
Rimpel de onderkant van de broek in. Stik hiervoor een ruime zigzagsteek over een dikke draad. Stik NIET door 
de dikke draad heen, maar eroverheen. Trek de dikke draad aan en rimpel de broek gelijkmatig tot de juiste 
breedte.        
Stik de zoomband met de goede kant op de verkeerde kant van de ingerimpelde broek, let op de tekens. Vouw 
de band g.k.o.e. dubbel en stik de overhangende uiteinden, de schuine smalle kanten en doorlopend tot aan 
het been de strikstrook op elkaar. Knip de naden korter, de hoeken schuin af en keer de strikband voorzichtig 
naar de goede kant.                                 
Strijk de naden bij de benen naar binnen en stik de band aan de goede kant rondom door.                          

9. Versie met zoomstrook: Stik de zoomstrook aan de smalle kant op elkaar tot een ring. Rimpel de onderkant 
van de broekspijp in tot de breedte van de ring. Stik de ring met de goede kant op de binnenkant van de 
broekspijp. Vouw de ring naar de goede kant, strijk de naadtoeslag naar binnen en stik de ring aan de goede 
kant door.                                                                  

10. Versie met manchetten: Stik twee knoopsgaten in de manchet. Verstevig eventueel de stof eerst met vliese-
line. I.pv. knoopsgaten kunnen ook lusjes worden gemakt, gespen, nestels, knopen of bandjes.                       
Rimpel de broekspijp bij de zoom tot de gewenste breedte in. Zet de voeringmanchet met de rechte lange kant 
aan de binnenkant van de ingerimpelde broekspijp; laat de naadtoeslagen aan de zijkant van de manchet uit 
steken.                             
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Speld het andere manchetdeel g.k.o.e. op de voeringmanchet en stik de zij- en ronde onderkant op elkaar. 
Knip de naden korter af. Keer de manchet naar de goede kant. Strijk de naadtoeslag van het buitenste man-
chetdeel naar binnen en stik hem door. Stik gelijk de hele manchet rondom door. Stik net onder het knoopsgat 
nog een lange naad zodat er een tunnel ontstaat. Rijg door de knoopsgaten het band in deze tunnel.                                                                      

11. Boordjes: stik de lange kanten van de boordstof g.k.o.e. Keer het boordje, vouw hem dubbel met de naad 
naar binnen.                                     
Tip: controleer voor het vast stikken of het boordje niet te wijd is. Boordstoffen zijn erg verschillend in rek-
baarheid! Stik het boordje met de open kant aan de goede kant van de broekspijp en rek hem daarbij flink uit. 
Vouw de naden naar boven en stik ze eventueel aan de goede kant door.                     

12. Schuif één broekspijp in de andere, zo, dat de stof met de goede kanten op elkaar ligt. Stik de kruisnaad in één 
keer.      

13. Strijk voor het nepsplit het beleg naar binnen en speld het vast. Stik nu het nepsplit vast en stik de kruisnaad 
in één keer door. Stik een trensje aan het einde van het nepsplit.            

14. Meet de benodigde lengte voor de tailleband op en sluit de tailleband door de korte kanten op elkaar te stikken. 
Laat een klein stukje open voor het elastiek. Stik de goede kant van de tailleband aan de binnenkant van de 
broek. Let er op dat de taillenaad op de middenachternaad valt.  

15. Vouw de tailleband naar buiten om. Strijk de naadtoeslag naar binnen en speld de band met ingeslagen naad 
op de goede kant van de broek. Stik de band vast. 

16. Stik de bovenkant van de tailleband smal door en stik nog een naad in het midden van de band. Laat een stuk-
je open bij de middenachternaad voor het elastiek. Rijg elastiek in de twee tunnels en sluit daarna de openin-
gen met een paar steekjes.  

 
Broek met ritssluiting en elastiek       
Deze broek kan met een gedeelte elastiek maar ook zonder elastiek gemaakt worden.  

1. Maak de broek zoals hierboven beschreven tot aan de kruisnaad. 

2. Vouw het splitbeleg in de lengte dubbel en werk de open kant af. Stik de rits met de tandjes naar boven links 
langs de afgewerkte kant van het beleg.                                      

3. Sluit de kruisnaad vanaf middenachter tot aan het teken voor de rits. Hecht even af. Zet dan de steeklengte op 
maximaal en stik door tot aan middenvoor bovenkant.                                                      

4. Strijk de splitbeleggen open, maar vouw het linker beleg ca. 5 mm over de middenvoornaad heen, zodat er een 
kleine plooi ontstaat. 

5. Klap alle broekdelen naar rechts en stik de rits met beleg onder de kleine plooi.                   

6. Vouw nu alle broekdelen naar links, behalve het rechter beleg. Stik de rits op het rechter aangeknipte beleg. 
Stik de belegstrook van de andere kant niet mee! 

7. Keer de broek weer naar de goede kant en teken de stiklijn voor de rits. Speld het onderste beleg even aan de 
linkerkant vast. (dit beleg mag bij de volgende stap niet meegestikt worden, anders kan het split straks niet 
meer open). 
Stik over de getekende lijn aan de goede kant van de stof en verstevig het uiteinde met een trensje. Nu kan de 
middenvoornaad los getornd worden.                                    

8. Stik de tailleband met de goede kant op de binnenkant van de broek. De band moet bij de rits aan beide kan-
ten een stukje uitsteken. Strijk de band omhoog, vouw hem in de lengte dubbel en strijk hem. Strijk gelijk een 
restje vlieseline op de plaats waar de knoop en het knoopsgat komt. 

9. Stik de smalle uiteinden met de goede kanten op elkaar, knip de hoeken schuin af en keer het band.  

10. Vouw de naadtoeslag naar binnen en speld de tailleband op de broek. Stik de onderkant smal op de kant vast. 
Laat een stukje open voor het elastiek. Stik nog een keer in de lengte door het midden, rijg elastiek in de tun-
nels. Sluit de openingen. 

11. Maak naar wens riemlusjes. Knip daarvoor een strook van 4 cm breed in de gewenste lengte. Vouw deze in de 
lengte dubbel, vouw de lange naden naar binnen als bij biaisband, en vouw het dubbel. Stik beide kanten smal 
door. Knip het band in de gewenste stukjes en stik de riemlusjes vast. Er kan ook kant en klaar band gebruikt 
worden. 

12. Maak een knoopsgat en zet een knoop aan of sla drukkers in.      

KLAAR ! Veel plezier en succes met Carina! 


