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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. 

Op dit patroon staat een combinatie van een ¾ broekrok en een sportief topje met een iets uitlopende onderkant. Beide 
modelletjes zijn ideaal voor zomer, zon, zee en strand. 
 
Van soepele stof wordt de broekrok lekker luchtig. Maar met laarzen en maillot is deze broek gemaakt van velvet of 
ribstof ook ideaal voor koudere jaargetijden.                                            
Gebruik voor de broek niet rekbare stoffen.                    
 
Tricot of dunne joggingstof zijn ideaal voor de top, de schouderbanden kunnen dan van (zelfgemaakt) biaisband ge-
maakt worden. Fijngebouwde kinderen kunnen deze top ook aan van dunne katoentjes die niet rekken.  
 

Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto’s en veel designvoorbeelden is te vinden op onze ho-
mepage 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 gemaakte kledingstuk. 

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

b
r
o
e
k
r
o
k
  taille volgens patroon 62 cm 63 cm 65 cm 68 cm 72 cm 76 cm 

heupwijdte 80 cm 83 cm 86 cm 92 cm 98 cm 106 cm 

zijlengte    24,5 cm 31,5 cm 40,5 cm 50,0 cm 59,0 cm 66,5 cm 

to
p
je
 bovenwijdte 52 cm 54 cm 56 cm 60 cm 64 cm 72 cm 

ruglengte       30,5 cm 34,0 cm 37,5 cm 41,5 cm 45,5 cm 51,5 cm 

stof voor broekrok 

(140 cm breed)  
55 cm 65 cm 75 cm 125 cm 140 cm 155 cm 

stof voor top van tricot 

(140 cm breed) 
40 cm 45 cm 50 cm 55 cm 70 cm 95 cm 

fournituren 
broekrok: elastiek, evt. knoop/drukker of rits              

topje: biaisband of restjes katoen              

 
Knippen     
Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. Neem de tekens van het patroon over op 
de stof (de kleine streepjes aan de randen van de patroondelen). Geef bij de voor- en achterpanden het einde van de 
figuurnaden met een speld op de binnenkant van de stof aan.  
Alle delen worden met naadtoeslag uitgeknipt, behalve bij de top de hals en armsgaten. Ook de afwerkstroken worden 
zonder naadtoeslag geknipt, behalve de korte kanten van de schouderbanden (patroondeel 12), deze moeten met 

naadtoeslag worden geknipt. 
De top wordt gemaakt van rekbare stof zoals tricot of interlock. De schuine afwerkstroken zijn van niet rekbare stof. Let 
er op dat deze schuin op de draad geknipt worden, zodat ze een beetje rekbaar zijn. Natuurlijk kan ook kant en klaar 
biaisband gebruikt worden.             
Smalle kinderen kunnen deze top ook aan van niet rekbare stof.               
Als de broekrok met een rits wordt gemaakt, knip dan de tailleband ca. 3 cm langer voor de overslag. Knip dan ook 
nog een strook voor het ritsbeleg (ca. 8 cm breed en in de lengte van de rits). 
 
Kniplijst     
Broekrok 

 1 -  voorbeen   2 x 
 2 - zak met heupdeel                        2 x 
 3 - zakbeleg                         2 x 
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 4 - achterbeen 2 x 
 5 - achterpas        2 x 
 6 -  tailleband 1 x aan de stofvouw 
 7 - zak achterbeen    2 x 
 
Topje 

 8 - voorpand   1 x aan de stofvouw 
 9 - achterpand 1 x aan de stofvouw 
 10 - afwerkstrook achterpand    1 x 
 11 - afwerkstrook voorpand      1 x 
 12 - afwerkstrook schouder 2 x 
 
 
Werkwijze 

Broekrok met elastiek in de tailleband 

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

2. Strijk van de achterzakken de naadtoeslag van de onderkant en van één zijkant (in spiegelbeeld) naar binnen. 
Vouw de bovenkant twee keer naar binnen, strijk hem plat en stik hem twee keer door, één keer voetjebreed en 
één keer vlak langs de rand.  

3. Speld de zak volgens de tekens op het achterbeen. De open zijkant van de zakken lopen langs de rand van de 
figuurnaad.                                   
Stik de zakken aan de zij- en onderkant vast. Verstevig de zakingang aan de bovenhoek met een trensje.                
Stik de andere zijkant met een naadje langs de zijkant op de naadtoeslag van de figuurnaadkant vast.       

4. Vouw het achterbeen bij de figuurnaad in de lengte dubbel, de goede kanten van de stof liggen op elkaar 
(g.k.o.e.). Stik de figuurnaad, stik daarbij de open kant van de achterzak mee. Laat de figuurnaad aan het einde 
langzaam weglopen.     
Vouw de naad naar één kant en stik hem aan de goede kant door.      

5. Stik de achterpassen volgens de tekens g.k.o.e. aan de achterbenen. Vouw de naden naar boven en stik ze aan 
de goede kant door.                          

6. Stik de belegzak aan de zakingang van het voorbeen g.k.o.e. Knip de naadtoeslag korter en vouw het beleg 
naar binnen. Stik de zakingang smal door.                                                                      

7. Speld de zak met heupdeel onder het zakbeleg en stik de ronding op elkaar. Zet de rest van de zak waar 
mogelijk op de naadtoeslag van het voorbeen vast.                                                      
Indien gewenst kan de zak met een (sier)naad langs de ronding aan de goede kant van de broek doorgestikt 
worden.     

8. Vouw de voorbenen langs de figuurnaden g.k.o.e. en stik de figuurnaden. Stik gelijk de zakken mee en laat de 
naad langzaam schuin weglopen. Vouw de naad naar de zijnaad en stik hem aan de goede kant door.                                      

9. Leg voor- en achterbenen g.k.o.e. en sluit de zijnaden. Vouw de naden naar het achterbeen en stik ze aan de 
goede kant door.                                                 

10. Sluit de binnenbeennaden. Zoom de benen.                          

11. Schuif één been in het andere, zodat de goede kanten van de stof op elkaar liggen. Sluit de kruisnaad in één 
keer.  

12. Voor het nepsplit het beleg naar binnen vouwen en vast spelden.            
Stik het nepsplit en de verdere kruisnaad aan de goede kant door. Stik een trensje aan het einde van het 
nepsplit.    

13. Meet de lengte van de taiileband na en stik de korte kanten op de juiste wijdte op elkaar. Laat een klein stukje 
open voor het elastiek. Stik de band met de goede kant aan de binnenkant van de broek waarbij de naad 
middenachter moet vallen.               

14. Vouw de taiileband naar buiten om, strijk de naadtoeslag naar binnen, speld de band aan de goede kant van de 
broek en stik hem smal langs de rand vast. 

15. Stik de bovenkant van de tailleband smal door, stik ook nog een keer in het midden zodat twee tunnels 
ontstaan, maar laat een cm. open voor het elastiek. Rijg elastiek in de tunnels en sluit de openingen met een 
paar steekjes.                                                                                                                                                                                                         
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Broek met rits en elastiek in de tailleband 

Het elastiek kan gedeeltelijk maar ook rondom tot de rits ingeregen worden en ook helemaal weggelaten worden. Voor 
het inzetten van de rits eerst het ritsvoetje aan de naaimachine vastklikken. Stel indien nodig de naaldpositie anders in. 
 

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

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. Schuif één been in het andere zodat de benen g.k.o.e. liggen. 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. Knip het hoekje van het aangeknipte splitbeleg aan het eind in de naad-
toeslag iets in.                                                                

7. Keer de broek weer naar de goede kant en teken de stiklijn voor de rits. Speld het onderste beleg even aan de lin-
kerkant 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 kanten een 
stukje uitsteken. Strijk de band omhoog, vouw hem in de lengte dubbel en strijk hem. Strijk gelijk een restje vliese-
line 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 de tailleband.                                                                                        

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 tunnels. Sluit 
de opening.                                                                                                                                                                                                                      

11. Maak riemlusjes naar wens. Knip daarvoor een strook van 4 cm breed in de gewenste lengte. Vouw deze in de leng-
te dubbel, vouw de lange naden naar binnen als bij biaisband, en vouw weer 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.                                                                   

 
Topje 

Gebruik rekbare steken voor rekbare stof (bv een smalle zigzagsteek met normale lengte of de locker). Gebruik voor het 
doorstikken ook een rekbare steek (bv een driegedeelde zigzagsteek).               

1. Stik de afwerkstrook voor het voorpand met de goede kant aan de binnenkant van de hals van het voorpand. Rek 
de strook maar een heel klein beetje uit. Vouw de naadtoeslag naar binnen en vouw de strook naar de goede 
kant van het voorpand. Strijk de strook en stik hem smal langs de kant vast.                                      

Tip: het vaststikken gaat met een zigzagsteekje gemakkelijker.                                              

2. Werk de hals van het achterpand op dezelfde manier af.                                                    

3. Leg beide topdelen met de goede kant op de tafel, de hals van beide delen liggen tegenover elkaar.        
Speld de schouderbandstroken met de goede kant op de verkeerde kant langs de armsgaten en rek daarbij de 
strook wat uit. De strook begint bij de zijnaad van één pand en eindigt bij de zijnaad van het andere pand. De 
overige lengte blijft tussen de delen in. Dit worden de schouderbanden. Het vastspelden gaat gemakkelijk als je 
aan beide kanten bij de zijnaad begint en dan langs de armsgaten tot aan de hals speld. Let daarbij op dat de 
stroken tussen de panden niet verdraaid zit.                                                    

4. Stik de schouderbanden vast. Sla de naadtoeslag naar binnen en vouw de strook naar de goede kant van de top. 
Strijk de strook plat en stik hem smal langs de rand door. Stik van de ene kant over de schouder door naar de 
andere kant.                                                                                        

5. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en sluit de zijnaden. Vouw de naadtoeslag onder de armen naar het voorpand 
en stik ze met een kleine driehoek op het voorpand door.                                

6. Zoom de onderkant. 

   

Klaar !Veel plezier en succes met Lore! 


