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2 Zij- en tussenbeennaden 

Leg het voor- en rugpand met de goede kanten op elkaar en stik de 
zijnaad. Werk af met een zigzagsteek of overlock en strijk deze naad 
daarna naar A. 

Vouw voor- en rugpand opnieuw met de goede kanten op elkaar. 
Speld en stik nu de tussenbeennaad. Werk af met een zigzagsteek of 
overlock. Herhaal de voorgaande bewerkingen om de andere broeks-
pijp te maken. 

Keer 1 pijp binnenstebuiten en steek deze in de andere zodat ze met 
de goede kanten tegen elkaar liggen. Stik de zitnaad en werk de naad 
daarna af met een zigzagsteek of overlock.

3 Zoomboord

Vouw D dubbel met de goede kant naar binnen zodat je de korte 
zijde kunt stikken. Strijk de naad daarna open. Vouw D vervolgens 
dubbel in de hoogte met de goede kant naar buiten. 

MODEL

Maat 34 tot 56

BENODIGDHEDEN

• Elastiek (4 cm breed): meet met het elastiek rond het lichaam 
 op de plaats waar de tailleband zal komen om de lengte 
 van het elastiek te bepalen.
• Naaigaren 
• Stof: zie tabel

Maat 34-46 48-52 54-56

Stofbreedte 150 cm 140 cm 155 cm 195 cm

PATROONDELEN 

Knip ze volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A voorpand: 2x 
B rugpand: 2x 
C plat stuk: 2x 
D zoomboord: 2x
E tailleband: 1x aan stofvouw

Let op!
Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. 
Leg 

Markeerlijn

Overlock naad

Rits

Stiklijn: steeklengte 2,5

Stiklijn groot: steeklengte 4

Basislijn mooie stof

Vouwlijn

Basislijn voeringstof

Voorkant mooie stof

Achterkant mooie stof

Extra stof voor de vouw

Voorkant voeringstof

Achterkant voeringstof

Vlieseline

Stofvouw

Stofrichting

Knoopsgat

 tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

NAADWAARDE

Teken deze naadwaarden rond de patroondelen alvorens ze uit te 
knippen.

A, B, C, D rondom: 1 cm  
E    MV: 0 cm (aan stofvouw) - rondom: 1 cm 

Let op! 
Vergeet niet om alle merktekens die aangeduid zijn op het patroon 
over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad .

PATROONDELEN OP DE STOF

• STOF •

Lengte 140 cm (maat 34 tot 46)

WERKBESCHRIJVING

1 Rugpand

De goede kant van B ligt naar boven. Leg de onderkant van het plat 
stuk (C) erbovenop met de goede kant naar onder. Stik de delen 
aan elkaar. Werk de naad af met een zigzagsteek of overlock. Strijk 
de naadwaarde daarna naar C. Doe hetzelfde met de andere delen 
B en C.

Stofvouw

Stofvouw

Zelfkant

Zelfkant

75 cm breed

75 cm breed

Schuif D over de zoom langs de goede kant van het werkstuk. De 
vouwlijn van D ligt naar onder en de onafgewerkte randen van de 
boord en de broekspijp liggen tegen elkaar. Zorg ervoor dat de 
merktekens overeenkomen, hiervoor moet je D iets uitrekken. Stik 
vast en werk de naad af met een zigzagsteek of overlock. Doe het-
zelfde met het andere deel D om de andere broekzoom af te werken. 

5 Tailleband

Vouw de tailleband (E) dubbel met de goede kant naar binnen zodat 
je de korte zijde kunt stikken. Laat een opening in de bovenste helft 
van dit stiksel, om later het elastiek door te kunnen rijgen. Vouw E 
vervolgens dubbel in de hoogte met de goede kant naar buiten.  

Speld E aan de taillelijn van het werkstuk, langs de goede kant. 
De vouw van E is naar onder gericht en de naad van E ligt gelijk 
met de MR-naad van de broek. Stik E vast rondom rond met 
een stretchsteek. Zigzag of overlock de naad. Rijg vervolgens 
het elastiek door de tunnel via de opening in E. Naai de opening 

dicht.

Vouw de tailleband terug naar boven en doorstik E 2x terwijl je deze 
lichtjes uitrekt

6 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar!

Lengte 155 tot 195 cm (maat 48 tot 56)
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NAADWAARDE

Teken deze naadwaarden rond de patroondelen alvorens ze uit te 
knippen.

A, B MV/MR: 0 cm (aan stofvouw) - zoom: 2,5 cm - rondom: 1 cm
C, D, E rondom: 1 cm

Let op! 
Vergeet niet om alle merktekens die aangeduid zijn op het patroon 
over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad .

PATROONDELEN OP DE STOF

Lengte 120 cm (maat 34 tot 48)

2 Mouw + zijnaden

Zigzag of overlock de zijkanten van de mouw (C). Leg C vervolgens 
op de armuitsnijding van het werkstuk met de goede kanten op el-
kaar. Zorg ervoor dat de merktekens overeenkomen. Speld en stik 
vast. Werk de naad af met een zigzagsteek of overlock.

Leg het voor- en rugpand met de goede kanten op elkaar en stik de 
onderarm- en zijnaden. Strijk de naad daarna open. 

3 Halsboord

Leg de korte zijden van de halsboord (D) met de goede kanten op 
elkaar en stik vast. Vouw D vervolgens dubbel in de andere richting 
en met de goede kant naar buiten. Speld D aan de halslijn van het 
werkstuk met de vouw naar onder gericht. Zorg ervoor dat de knip-
jes overeenkomen. Rek D een beetje uit tijdens het stikken. Vouw de 
halsboord naar boven en geef een sierstiksel vlak naast de rand.

MODEL

Maat 34 tot 48

BENODIGDHEDEN

• Naaigaren 
• Stof

Maat 34-48

Stofbreedte 150 cm 120 cm

PATROONDELEN 

Knip ze volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A voorpand: 1x aan stofvouw
B rugpand: 1x aan stofvouw
C mouw: 2x
D halsboord: zelf te tekenen
E mouwboord: zelf te tekenen

Let op! 
Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. 
Leg 

Markeerlijn

Overlock naad

Rits

Stiklijn: steeklengte 2,5

Stiklijn groot: steeklengte 4

Basislijn mooie stof

Vouwlijn

Basislijn voeringstof

Voorkant mooie stof

Achterkant mooie stof

Extra stof voor de vouw

Voorkant voeringstof

Achterkant voeringstof

Vlieseline

Stofvouw

Stofrichting

Knoopsgat

 tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

Maat 34 36 38 40

Halsboord 
(D) 4x 50,5 cm 4x 51,4 cm 4x 52,2 cm 4x 53 cm

42 44 46 48

4x 53,9 cm 4x 54,8 cm 4x 55,6 cm 4x 56,5 cm

Maat 34 36 38 40

Mouwboord 
(E) 4x 26,6 cm 4x 27,6 cm 4x 28,6 cm 4x 29,5 cm

42 44 46 48

4x 30,5 cm 4x 31,5 cm 4x 32,5 cm 4x 33,5 cm

Stofvouw Stofvouw

Stofvouw Zelfkant

Zelfkant

Zelfkant75 cm breed
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4 Mouwboord 

Vouw de mouwboord (E) dubbel in de breedte met de goede kant 
van de stof naar binnen en stik de korte zijde. Strijk het naadje 
open. Vouw E nu dubbel in de hoogte met de goede kant van de 
stof naar buiten. Speld E met de onafgewerkte randen en de goede 
kanten op elkaar tegen de armuitsnijding van het werkstuk. Het 
naadje van E moet corresponderen met de zijnaad. Stik vast met 
een rekbare steek en werk de naad daarna af met een zigzagsteek 
of overlock. Vouw E nadien naar onder.

Strijk de mouwboord nu dubbel naar de goede kant zodat die een 
omslag vormt. Naai de omslag aan beide kanten met enkele steekjes 
vast.

 5 Zoom 

Werk de zoom af met een zigzagsteek of overlock. Strijk 2 cm 
om en stik vast met een dubbel stiksel. Let erop dat je een 
rekbare steek gebruikt.

6 Eindstrijk

Strijk de top netjes op en je bent klaar! 
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WERKBESCHRIJVING

1 Voor- en  rugpand

Werk de schouder-en zijnaden van beide delen A en B af met een zig-
zagsteek of overlock. Leg vervolgens A en B met de goede kanten op 
elkaar en stik de schoudernaden. Strijk deze naden daarna open.
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