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Werkbeschrijving Mister Haven 
 

Unisex joggingbroek 
by mialuna24.de 

 

 Haven is een smalle joggingbroek. Met of zonder zakken, van effen stof of bont gemixt , stoer of heel 
eenvoudig, het kan allemaal met dit patroon. Maak de broek van joggingstof, tricot of andere rekbare stoffen.                                                    

 
Op het patroon staan de maten XS t/m XXXL 

 
Materiaal/maten             
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 de maten eventueel met een 
goed passende broek en pas indien nodig de wijdte of lengte aan!  

Kijk voor de maattabel in de Duitse beschrijving! 

 

Stofverbruik bij gebruik stof van 140 cm breed 

verder nog band bv. veters, koord of een strook tricot;  koordstoppers en nestels voor de boordband, 
naar wens paspelband 

 
Kniplijst:         
 
1 – voorpand    2 x  
2 – achterpand         2 x  
3 – achterpas             2 x  
4 – zak met heupdeel    2 x  
5 – zakbeleg     2 x  
6 – tailleband            1 x aan de stofvouw      
7 – naar wens: beenboordjes 2 x aan de stofvouw 
 
Het gemakkelijkst kun je rekbare stof met de lockmachine naaien. Met de gewone huishoudmachine kan het 
natuurlijk ook. Gebruik dan een overlocksteek of een zigzagsteek met normale lengte of een steelsteekje. 
Gebruik voor rekbare stoffen bij voorkeur ballpointnaalden (jerseynaald) in de naaimachine.  
 
Lees eerst de hele beschrijving een keertje door.  
Een videobeschrijving vind je hier: http://www.youtube.com/mialuna24 
 
Beschrijving Mister Haven: 
 
1 – Knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Neem alle patroontekens over op 
de stof. Als er zakken in of op de broek moeten komen, let dan op de kniplijn van het voorpand!  
 
2 – Leg de achterpas met de goede kanten op elkaar bovenaan het achterpand en stik hem vast. Naar wens 
kan er een paspelbandje mee gestikt worden. Vouw de naadtoeslag naar boven en stik hem aan de goede 
kant door. 
 
3 – Knip voor de zakingangen twee ca. 4 cm brede boordstrookjes in de lengte van de zakingang af. Vouw 
de strook dubbel en stik de open kanten g.k.o.e. aan de zakingang. Rek daarbij het boordje in de ronding 
best wat uit.          
                         
4 – Leg het zakbeleg met de g.k.o.e. op de zakingang, het boordstrookje ligt tussen beide lagen in. Stik het 
beleg vast, vouw het naar binnen en stik de zak aan de goede kant op.                                                                               
 
5 – Leg de zak met heupdeel onder de zakingang en stik de ronding van zakbeleg en zak langs de grote 
ronding op elkaar. De zak kan aan de goede kant met een cover- steek op de broek worden doorgestikt.                        
 
6 – Leg voor- en achterpand langs de buitenste beennaad met de g.k.o.e. Sluit de buitenste beennaden. Stik 
de naadtoeslag naar wens aan de goede kant door met een siersteek en/of in een andere kleur garen. 
 
7 – Leg de binnenbeennaden met de goede kanten op elkaar en sluit ze. Keer één been en schuif het 
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andere been hier in, zodat de kruisnaad met de goede kanten op elkaar ligt.    
Sluit de kruisnaad in één keer en let daarbij op dat de pasnaden en de binnenbeennaden netjes op elkaar 
vallen. Keer de broek.                   
 
8  - Geef op de tailleboord aan waar de nestels moeten komen en verstevig daar de binnenkant van de stof. 
Knijp nestels in. Vouw de boord bij de korte kanten op elkaar en stik de boord dicht. Vouw hem in de lengte 
dubbel, goede kant buiten.            
 
9 – Verdeel broek en boord in vier gelijke delen. Speld de boord met de dubbele open kant op de goede kant 
van de broek en speld hem uitgerekt aan de broek. De nestels vallen middenvoor, tussen de zakken. De 
boordnaad valt middenachter. Stik de boord rondom vast. Rijg een koord van een reep tricot of gekocht 
koord door de nestels in de boord.                                           
 
10 – Zoom de broekspijpen.                                                                      
 
11 – KLAAR !! 
 
Variaties  : 
 
Mister Haven met boordjes onderaan de broekspijpen 
1 – Knip twee boordjes voor de broekspijpen. Knip het patroon af bij „Schnittkante für Bündchen“ = kniplijn 
voor broekspijpen met boordjes. Knip het patroon verder zoals boven en maak de broek verder zoals boven 
beschreven.           
2 – Zet de boordjes aan de broekspijpen.   Klaar!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
Mister Haven met elastiek in de taille 
Naar wens kan elastiek in de tailleboord genaaid worden. Meet daarvoor eerst de lengte op, sluit het elastiek 
tot een ring. De tailleboord kan ook hier met nestels en een koordje worden voorzien, is alleen niet echt 
nodig.                                   
 
Mister Haven met zakken bovenop        
1 – Voor deze versie het voorpand niet afknippen bij de lijn: „Schnittkante Tascheneingriff“ = kniplijn 
zakingang, maar blijft de hoek aan het patroon zitten. Patroondeel 4 zak met heupdeel vervalt. Patroondeel 
5 : zakbeleg moet 4 keer geknipt worden. Bij gebruik van zeer dikke stoffen is het handig om de twee 
voeringzakjes van een dunnere stof te knippen, zoals b.v. van tricot.                                         
 
2 – Knip voor de zakingang twee stroken boordstof van ca. 4 cm breed in de lengte van de zakingang. Vouw 
de strook dubbel en stik hem aan de goede kant van de zak, in de ronding flink uitgerekt. Leg de voeringzak 
met de goede kanten op elkaar op de buitenste zak, het boordje ligt ertussenin. Stik ze op elkaar langs de 
ronding. Knip de naadtoeslag wat korter en vouw de voeringzak naar binnen.     
                                                                                                                                                                                                                                                             
3 – Duw de ronding netjes uit en stik  zakingang aan de goede kant door. Speld de zak op het voorbeen en 
stik hem vast. Maak de broek verder zoals boven beschreven.                                 
 
Mister Haven zonder zakken 
Voor de versie zonder zakken wordt het voorpand niet langs de driehoek voor de zakingang afgeknipt. 
Patroondelen 4 en 5 vervallen helemaal. Maak de broek zoals boven beschreven zonder de stappen 3 t/m 5 .                                    
 


