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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 7/8-ste broek heb ik speciaal voor mijn kleine dochter Sina ontworpen.      
Zij draagt het liefste broeken. Die mogen alleen niet te lang en niet te wijd zijn.  
Vandaar dat de broek SINA voor Sina en jullie meisjes precies de juiste is. Hij valt smal en 
heeft een mooie 7/8 lengte. In de herfst en winter staat hij heel mooi met laarzen eronder. In 
de lente en zomer met sandalen en gympen. SINA heeft veel zakken waar kleine „waardevolle“ 
dingetjes in bewaard kunnen worden. 
 
Maak deze broek van spijkerstof, ribcord, velvet, poplin of een andere katoenen stof.  
 
SINA valt zeer smal.  
 
Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto’s en veel designvoorbeelden zijn 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 gemaakte kledingstuk 

Materiaal/maten       

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

taille volgens patroon 53,5 cm 55,5 cm 58 cm 62 cm 67 cm 71 cm 

heupwijdte 58 cm 61 cm 64 cm 70 cm 76 cm 83 cm 

zijlengte   33 cm 42 cm 51 cm 60 cm 69 cm 78 cm 

stof (140 cm breed)  60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm 110 cm 

fournituren knopen of drukkers, elastiek, evt. een rits (8–12 cm)  

 

Knippen             

Knip alle 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).        
De rondingen onderaan de broek kunnen met biaisband of een schuingeknipte strook worden afgewerkt. 
Knip in dat geval geen extra naad aan bij de zoom en bij de voorste rondingen.                                                       
Als de broek met een ritssluiting wordt gemaakt, knip dan de tailleband ca. 3 cm langer voor de o-
verslag. Knip ook een belegstrook voor de rits van ca. 8 cm breed en in de lengte van de rits.                       
 

Kniplijst         
 1 -  been vóór  2 x 
 2 - zijbeen vóór         2 x 
 3 - inzetstuk vóór     2 x 
 4 - pas vóór            2 x 
 5 - volant vóór      4 x 
 6 - zak vóór          4 x 
 7 - zakklep vóór             4 x 
 8 - been achter 2 x 
 9 - inzetstuk achter          2 x 
 10 - achterpas        2 x 
 11 - volant achter    2 x 
 12 - zak achter        4 x 
 13 - tailleband 1 x aan de stofvouw 
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Werkwijze 
 

Broek met elastiek     

1. Werk alle delen met de locker of met zigzagsteken af. 

2. Stik de inzetstukken volgens de tekens g.k.o.e. in de voorbenen. Vouw de naadtoeslagen naar het 
midden en stik ze op het been door.                            

3. Stik de zijbenen vóór g.k.o.e. aan de voorbenen. Vouw de naadtoeslagen naar de benen en stik ze 
door.                                                              

4. Stik de voorpas aan de voorbenen g.k.o.e. Vouw de naadtoeslagen naar boven. Geef in de hoek een 
inknipje en stik op de pas door.                                                                                  

5. Stik twee zakdelen van de voorzakken g.k.o.e. en laat aan de bovenkant een stukje open om te ke-
ren. Knip de naden korter. Keer de zak en strijk hem plat. Stik de bovenkant van de zak door en sluit 
daarbij de keeropening. Stik de zakken op de broek volgens de tekens van het patroon. Verstevig de 
hoeken met trensjes.                                               
Leg twee zakklepdelen g.k.o.e. en stik ze rondom. Laat aan de bovenkant een stukje open om te ke-
ren. Knip de naden korter en de hoeken schuin weg. Keer de klep. Stik hem rondom door en sluit 
daarbij de keeropening. Stik de klep ca. 1 tot 2 cm boven de zak op het voorbeen en verstevig de 
hoeken met trensjes. Maak naar wens knoopsgaten in de kleppen en naai een knoop op de zakken of 
sla drukkers in.                                                                                                                                                     

6. Stik de inzetstukken volgens de tekens g.k.o.e. in de achterbenen. Vouw de naadtoeslagen naar het 
midden en stik ze smal door.                                

7. Stik de achterpassen g.k.o.e. aan de achterbenen. Vouw de naadtoeslagen naar boven en stik ze aan 
de goede kant door. 

8. Stik twee achterzakken g.k.o.e. en laat aan de bovenkant een stukje open om te keren. Knip de na-
den korter . Keer de zak en strijk hem plat. Stik de bovenkant van de zak door en sluit daarbij de kee-
ropening. Stik de zakken volgens de tekens van het patroon op de achterbenen. Verstevig de zakin-
gangen met trensjes.                                                     

9. Leg de voor- en achterbroekdelen g.k.o.e. Sluit de zijnaden. Vouw de naadtoeslag naar de achterbe-
nen en stik de naden aan de goede kant door.                              

10. Sluit de binnenbeennaden.                     

11. Leg de volantdelen vóór g.k.o.e. op de volantdelen achter. Sluit de zijnaden en strijk deze open.                             
Zoom de volants. De onderkanten kunnen ook worden afgewerkt met een schuine strook of biaisband, 
of met een randje kant.                                         

12. Speld de volants g.k.o.e. aan de onderbenen.                
Let er op dat de voorkanten van de volants elkaar overlappen, middenvoor valt op middenvoor. De 
buitenste voorkant van de volant ligt dan onder de binnenste voorste volant.                  
Stik de volants vast, vouw de naden naar boven en stik ze aan de goede kant door. 

13. Keer één broekspijp binnenste buiten en schuif de andere er in, zodat de goede kanten op elkaar lig-
gen. Stik de kruisnaad. 

14. Vouw en speld het ritsbeleg naar binnen. Stik het nepsplit dicht en stik hem aan de goede kant door. 
Stik aan de goede kant van de broek een trensje onderaan het nepsplit.                     

15. Meet de lengte van de tailleband op en stik de korte kanten op elkaar. Laat een klein stukje open voor 
het elastiek. Stik de tailleband met de goede kant op de binnenkant van de broek. Laat de naad van 
de tailleband op de middenachternaad van de broek vallen. 

16. Vouw de tailleband naar buiten om. Vouw de naadtoeslagen naar binnen en stik de band rondom op 
de goede kant van de broek.                     

17. Stik de tailleband smal langs de bovenrand door, stik ook nog een keer middendoor en laat daar een 
stukje open voor het elastiek. Rijg elastiek in de tunnels, stik het elastiek op de juiste lengte vast en 
sluit de openingen. 
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Broek met ritssluiting en elastiek  
Het elastiek kan in een gedeelte van de tailleband verwerkt en indien gewenst, weggelaten worden. 

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

2. Vouw de belegstrook voor de rits in de lengte dubbel en werk de open kant samen af. Stik de rits met 
de tandjes naar boven langs de linker kant op de afgewerkte kant van het beleg.        

3. Stik de kruisnaad van middenachter tot aan het teken voor het split dicht, hecht de steken goed af. 
Stel de steeklengte van de naaimachine in op maximaal en stik door tot aan middenvoor bovenaan.                                               

4. Strijk de splitbeleggen uit elkaar, maar vouw het linker beleg ca. 5 mm over de middenvoornaad 
heen, dus strijk je een kleine plooi in het beleg. 

5. Vouw alle broekdelen naar de verkeerde kant en stik het ritsbeleg met rits onder de kleine plooi. 

6. Vouw alle broekdelen, behalve het rechter beleg naar links en stik de rits op het rechter aangeknipte 
beleg. (stik het ritsbeleg niet mee).                   

7. Keer de broek en teken de stiklijn op de goede kant van de stof. Draai de broek weer om en zet het 
onderste beleg met een paar spelden vast. Dit beleg mag bij de volgende stap niet meegestikt wor-
den, anders kan de rits niet open.              
Stik nu de lijn aan de goede kant. Stik een trensje onderaan het split. Torn de grote steken van de 
middenvoornaad open.                                                   

8. Stik de tailleband met de goede kant op de binnenkant van de broek. Zorg dat aan beide kanten een 
stukje van de tailleband uit steekt. Strijk de tailleband naar boven, vouw hem in de lengte dubbel en 
strijk hem nog een keer. Strijk gelijk een stukje vlieseline op de plaats waar knoop en knoopsgat ko-
men.  

9. Stik de korte kanten van de band g.k.o.e.  Knip de hoeken schuin weg.   

10. Vouw de naadtoeslag van de tailleband naar binnen, strijk hem en speld de band aan de goede kant 
van de broek vast. Stik de tailleband smal langs de kant vast en laat een stukje open voor het e-
lastiek. Stik de band door het midden door zodat twee tunnels ontstaan, laat een stukje open voor het 
elastiek. Rijg elastiek in de tunnels, zet het vast en sluit de openingen. 

11. Maak riemlusjes indien gewenst. Knip daarvoor stroken van 4 cm breed en in de gewenste lengte. 
Vouw ze in de lengte dubbel, vouw de naadtoeslagen naar binnen en stik ze smal door. Stik de riem-
lusjes op de broek. Er kan ook kant en klaar band worden gebruikt.    

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

 

Klaar !  

 

Veel plezier en succes met SINA! 


