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GLOSSARY

Armsgat Ærmegab Emmanchure Ärmelloch
xx cm verlengen xx cm forlæng Rallonger la pièce de xx cm Um xx cm verlängern 
Aanleglijn Snor Ligne de raccord Anstosslinie
Aanzetlijn Plaseringslinje Ligne de montage Ansatzlinie
Achter Bag Dos Rückteil
Afknippen/Afkniplijn Klip /Klippelinje Coupe/ligne de coupe Schnitt/Schnittlinie
Ansluitlijn Sammensætningslinje Ligne d'assemblage Zusammensetzlinie
Band / Bandlijn Bånd /Båndlinje Bande/Ligne de montage de la bande Band/Ansatzlinie Band
Beleg / beleglijn Belægning/Belægningslinje Parementure/ Ligne de parementure Besatz/Besatzlinie
Bies / bieslijn Besætning / Bisse stykke Nervure/Ligne de nervure Biese/Biesenlinie
Boord / Boordlijn Bort / Bortlinje Bordure/Ligne de bordure Rand/Randlinie
Boven Øverst Dessus Oberteil
Bovenrok Øverste nederdel Jupe supérieure Oberes Rockteil
Bovenzak Øveste lomme Poche supérieure Obere Tasche
Breuklijn Delelinje Ligne de pliure Umbruchlinie
Ceintuur Bælte Ceinture Gürtel
Deel Del Pièce Teil
Doorkniplijn Klippelinje Ligne de coupe Schnittlinie
Drukker /Drukknoop Trykknap Bouton-pression Druckknopf
Drukkerband Trykknapbånd Patte pressionnée Druckknopfleiste
Eerste Første Premier Erste
Elastiek Elastik Élastique Gummiband
Epaulet Epaulet /Skulderstrop Épaulette Schulterklappe
Figurnaard Indsnit Pince Abnäher
Flap Klap Rabat Klappe
Garneerlijn Pyntelinje Ligne de garniture Garniturlinie
Gesp Bæltespænde Boucle Schnalle
Haak Hægte Crochet Haken
Hals /Halslijn Hals / halslinje Cou/Ligne d'encolure Hals/Halslinie
Inwerken Besætning Parement Besatz
Kant Kant Côté Seite
Klep / Kleplijn Klap/Lommeklap Rabat/Ligne de rabat Klappe/Klapplinie
Klittenband Velcro Velcro Klettband
Kniestuk Knæstykke Pièce du genou Knieteil
Knoop / Knoopsgat Knap / Knaphul Bouton/Boutonnière Knopf/Knopfloch
Lengte Længde Longueur Länge
Lijn Linje Ligne Linie
Links/ linkerpand Venstre / Venstre side Gauche/Pièce gauche Links/Linkes Teil
Lummel Rouleau Bride Schlaufe (Riegel)
Lus Løkke / Strop Boucle Schlaufe
Lus / Luslijn Strop /Strop linje Boucle/Ligne de montage boucle Schlaufe/Ansatzlinie Schlaufe
M.A. /Middenachter Midtbag Milieu dos Rückw. Mitte
M.V. /Middenvoor Midtfor Milieu devant Vord. Mitte
Manchet Manchet Poignet/Manchette Manschette
Model Model Modèle Modell
Mouw Ærme Manche Ärmel
Naad Søm Couture Naht
Naaldplooitje/Naaldplooi Biesse/Bieselæg Plissage/Plissé Plissee
Nestel Snørreting Œillets Ösen mit Scheiben
Omslag Ombuk Revers Revers/Umschlag
Omvouw Ombuk Pliure Umbruch
Onder Under Dessous Unten
Onderarmnaad Underarmssøm Couture de manche inférieure Untere Ärmelnaht
Onderrok Underdel Jupon Unterrock
Onderslag /Overslag Underfald / Overfald Rabat à partir du haut/Rabat à partir du bas Umschlag von oben auf/Umschlag von unten auf
Onderzak Nederste lomme Poche inférieure Untere Tasche
Oog Øje Œillet Öse
Opening Åbning Ouverture Öffnung
Oprijg Kastesøm /Ri søm Surfiler Versäubern
Opstikken Opsøm Surpiquer Absteppen
Overneemlijn Mønsterdelslinje Ligne de patron Musterlinie
Paspel /Paspellijn Paspel /Paspellinje Passepoil/Ligne de passepoil Paspel/Paspellinie
Plooi / Plooilijn Læg /Læglinje Pli/Ligne de pli Falte/Faltenlinie
Preslijn Pressefold Pli de repassage Bügelfalte
R.V.DR. / Recht van draad Trådretning Droit-fil Fadenlauf
Rand Bort Bord Rand
Recht / Rechterpand Højre /Højre side Droite/ Pièce droite Rechts/Rechtes Teil
Rimplelen / Inrimpelen Rynk Froncer Kräuseln
Rits Lynlås Fermeture à glissière Reissverschluss
Rok / roklijn Nederdel /Nederdelslinje Jupe/ Ligne de jupe Rock/Rocklinie
Ruche/Ruffle Flæse Volant /Fronce Rüsche/Kraüsel
Schouder Skulder Épaule Schulter
Schulp Feston Feston Feston
Schulprand Buet kant Bord festonné Bogenkante
Sluiting Lukning Fermeture Verschluss
Spiegelen/ Spiegellijn Spejle / Spejllinje En miroir Spiegelverkehrt
Split Slids Fente Schlitz
Stiklijn / Stiksel Sylinje / Stikning Ligne de piqûre/Piqûre Stepplinie/Steppnaht
Strik / Strikdeel Bånd / Båndstykke Bande/Pièce de bande Band /Band Teil
Strikdeel Sløjfe del Pièce ruban à nouer Schleifenteil
Strook / Strooklijn Liste / Listelinje Bandeau/Ligne de bandeau Band/Bandlinie
Taille /Tailleband Talje / Taljebånd Taille/Ceinture Taille/Bund
Tunnel Løbegang Coulisse Durchzug
Voering Voeringlijn Foer / Foerlinje Doublure/Ligne de doublure Futter/Futterlinie
Voor / Voorstrook For / Forstykke Devant/Bandeau devant Vorn/Streifen Vorderteil
Voor-/achterstrook For-/bagbelægning Bandeau devant /dos vord/rückw. Streifen
Vouw / Vouwlijn/ st.vouw. /. st.v Fold / Foldlinje Pli/Ligne de pli/Pliure du tissu Bruch/Bruchlinie/Stoffbruch
Windvanger Overfald Patte de rabat Übertritt
Zak / Zaklijn Lomme/ Lommelinje Poche/Ligne de poche Tasche/Taschenlinie
Zakinkijk / zakopening Lomme åbning Entrée de poche Tascheneingriff
Zakintast /Zakstrook Lomme belægning /-liste Croquet- / Parement de poche Taschenblende/-litze
Zijnaad Sidesøm Couture latérale Seitennaht
Zoom Opsøm Ourlet Saum
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GESPIEGELD PATROONDEEL

DOORSTIKKEN

Nieuwe tekening voor platstikken en in de naad naaien.

RITS OP MAAT MAKEN

1

RITS OP MAAT MAKEN

RITS OP MAAT MAKEN

13. Rijg 3 cm breed elastiek door de tunnel en zet de uiteinden op elkaar 
vast. Zoom de opening dicht. Stik de tunnel nog twee keer op onder-
ling dezelfde afstand door, rek hierbij het elastiek iets uit.

14. Stik het andere uiteinde lus met een inslag smal op de kant op de bo-
venrand tunnel vast. Stik de vouwrand aan de onderkant lus op het 
voorpand en de pas vast.

Onderrand panden
15. Vouw het aangeknipte beleg aan de onderrand panden naar bin-

nen. Stik het achterpand op 2,5 cm vanaf de onderrand door, zodat 
de tunnel ontstaat. Stik de onderrand voorpand smal op de kant door.

16. Rijg 2 cm breed elastiek door de tunnel en stik de uiteinden bij de na-
den vast.

in het knipvoorbeeld staan 

op de patroondelen.

 2 BROEK 
Je kunt dit model maken in de maten 50 t/m 80.
Kijk voor de uitleg bij “Hoe meet je de maten?’
op pag. 26.
Dit heb je nodig
Stof van 140 cm breed: voor de maten 50: 0,35 m; 56: 0,40 m; 62/68: 0,45 
m; 74: 0,50 m; 80: 0,55 m; tricot boordstof van 140 cm breed: voor de 
maten 50 t/m 80: 0,10 m; 80 cm keperband van 2 cm breed; elastiek van 
2,5 cm breed; doorstikgaren.

1 voorpand 3 achterpand
2 heupdeel met onderzak
Let op: kijk voor de uitleg bij ‘Doorknippen/afknippen’ op pag. 27. Knip 
deel 1 op de aangegeven middenvoorlijn af. Knip voor de bovenzak het 
patroondeel 2 op de aangegeven lijn af. Knip voor de achterpas deel 3
op de lijn door.
Teken voor de tailleboord 4, 1 reep van 6,5 cm lang, 37–39–41–42–44–46 
cm breed.

De patroondelen:
Knip de volgende patroondelen uit:

Voor je begint
• Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Kijk voor de 
uitleg bij ‘Naden en zomen aantekenen’ op pag. 27. Knip de tailleboord 4
uit de tricot boordstof.
• Stik de naden smal op de kant door, tenzij het anders wordt beschreven.

WERKVOLGORDE
Steekzakken
1. Rijg het keperband vlak langs de zijnaad op het voorpand 1, laat de 

zijnaad uitsteken. Stik het keperband aan weerszijden smal op de 
kant vast.

2. Stik de bovenzak 2 langs de zakingang A van het voorpand. Geef tot 
2 mm vóór het stiksel knipjes in de naad A. Vouw de zak naar binnen. 
Stik de zakingang door.

3. Leg het heupdeel met zak 2 met de goede kant boven, tot de zaklijn, 
onder het voorpand. Stik de zakken op elkaar. Zet de bovenrand B en 
de zijnaad van de zak op de naad vast.

Passen
4. Stik de naad C van het achterpand 3 en de achterpas 3 op elkaar. 

Stik de naad met een dubbel stiksel op de pas door.
Panden
5. Let op dat je bij het voorpand vlak langs het band stikt. Stik de schuin 

naar voren lopende zijnaad
6. Stik de binnenbeennaden. Stik de kruisnaad. Stik de naad door. 
Tailleboord
7. Sluit de boord tot de helft. Vouw de boord met de verkeerde kant op 

elkaar dubbel en zet de aanzetranden op elkaar vast.
8. Stik de boord, iets uitgerekt, op de goede kant langs de bovenrand B 

van de panden. Rijg het elastiek door de boord en zet de uiteinden 
op elkaar vast. Zoom de opening dicht.

Afwerking
9. Stik met een dubbel stiksel of de tweelingnaald een zoom van 2,5 cm 

breed in de onderrand van de pijpen.
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Belangrijk! 
Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle 
pagina’s, print u eerst ALLEEN DEZE PAGINA. 

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u 
met behulp van een liniaal of het onderstaande 
vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze 
pagina, waarbij u controleert of u print op ware 
grootte (100%) en op het juiste papierformaat; 
A4 (210 x 297 mm).

Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het 
vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met 
DEZELFDE INSTELLINGEN (ware grootte op  
A4 papier) de resterende pagina’s.
Op één van de pagina’s in het patroon is voor 
een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant 
geplaatst.
Voordat u begint met het knippen en plakken 
van het patroon, controleert u ook nog of dit 
vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten excact 10 bij 10 cm, dan 
is het patroon juist geprint en kunt u beginnen 
met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat 
de kans dat het patroon qua maatvoering niet 
klopt.
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opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgeve

Belangrijk! 
Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle 
pagina’s, print u eerst ALLEEN DEZE PAGINA. 

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u 
met behulp van een liniaal of het onderstaande 
vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze 
pagina, waarbij u controleert of u print op ware 
grootte (100%) en op het juiste papierformaat; 
A4 (210 x 297 mm).

Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het 
vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met 
DEZELFDE INSTELLINGEN (ware grootte op  
A4 papier) de resterende pagina’s.
Op één van de pagina’s in het patroon is voor 
een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant 
geplaatst.
Voordat u begint met het knippen en plakken 
van het patroon, controleert u ook nog of dit 
vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten excact 10 bij 10 cm, dan 
is het patroon juist geprint en kunt u beginnen 
met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat 
de kans dat het patroon qua maatvoering niet 
klopt.
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 Knip de volgende patroondelen uit:

 1 BROEK  
Je kunt dit model maken in de maten 50 t/m 80.
Kijk voor de uitleg bij “Hoe meet je de maten?’ 
op pag. 26.
Dit heb je nodig
Stof van 140 cm breed: voor de maten 50: 0,45 m; 56: 0,50 m; 62/68: 0,55 
m; 74/80: 0,60 m; Vlieseline (H 180); elastiek van 2 cm en 3 cm breed; door-
stikgaren.

1 voorpand 3 achterpand
2 heupdeel met onderzak 4 zijzak
Let op: kijk voor de uitleg bij ‘Doorknippen/afknippen’ op pag. 27. Knip 
voor de bovenzak het patroondeel 2 op de aangegeven lijn af. Knip voor 
de achterpas deel 3 op de lijn door.

Teken voor de tailletunnel 5, 1 reep van 6,5 cm lang, 52,5–54–56–57,5–59–
61 cm breed; de lusreep 6, 1 reep van 2,5 cm lang, 40 cm breed.

Voor je begint
• Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Kijk voor de 
uitleg bij ‘Naden en zomen aantekenen’ op pag. 27. Knip 3 cm beleg aan 
de onderrand van de panden 1 en 3.
• Verstevig het beleg van de zakken 4.
• Stik de naden met een dubbel stiksel door, tenzij het anders wordt be-
schreven.

WERKVOLGORDE
Steekzakken
1. Stik de bovenzak 2 langs de zakingang A van het voorpand 1. Geef 

tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de naad A. Vouw de zak naar bin-
nen. Stik de zakingang door.

2. Leg het heupdeel met onderzak 2 met de goede kant boven, tot de 
zaklijn, onder het voorpand. Stik de zakken op elkaar. Zet de boven-
rand B en de zijnaad van de zak op de naad vast.

Passen
3. Stik de naad C van het achterpand 3 en de achterpas 3 op elkaar. 

Stik de naad door.
Zijzakken
4. Stik de schuin naar voren lopende zijnaad. Stik de naad, vanaf de 

zakingang, met een enkel stiksel door.
5. Stik de onderkant zijzak 4 volgens de lijn door. Vouw het beleg van de 

zak naar binnen. Stik de bovenrand zak door.
6. Stik de zak met ingeslagen naad, volgens de zaklijn D, op het voor– en 

achterpand.
Panden
7. Stik de binnenbeennaden. Stik de kruisnaad vanaf de gulp.
Nepgulp
8. Vouw het linker gulpbeleg naar binnen. Stik de linker gulprand smal 

op de kant door.
9. Leg de linker gulprand tegen de middenvoorlijn rechter voorpand. 

Stik de linker gulprand 3 cm vanaf de kant door, laat het stiksel aan de 
onderkant gulp rond naar de naad aflopen en stik hierbij het rechter 
gulpbeleg vast. Stik de kruisnaad vanaf de gulp smal op de kant door.

Lussen
10. Stik de lusreep 6 met ingeslagen naden dubbel. Stik de vouwrand 

door. Knip de reep in 5 gelijke delen.
Tailletunnel
11. Sluit de tailletunnel 5 tot de helft. Stik de gesloten rand B van de tunnel 

langs de bovenrand B van de panden met pas; stik één uiteinde van 
de lussen mee.

12. Vouw de tunnel met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Stik de aan-
zetnaad B van de tunnel smal op de kant door; stik hierbij de beleg-
rand B vast.
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De patroondelen:
Knip de volgende patroondelen uit:

opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgeve
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 Knip de volgende patroondelen uit:

 1 BROEK  
Je kunt dit model maken in de maten 50 t/m 80.
Kijk voor de uitleg bij “Hoe meet je de maten?’ 
op pag. 26.
Dit heb je nodig
Stof van 140 cm breed: voor de maten 50: 0,45 m; 56: 0,50 m; 62/68: 0,55 
m; 74/80: 0,60 m; Vlieseline (H 180); elastiek van 2 cm en 3 cm breed; door-
stikgaren.

1 voorpand 3 achterpand
2 heupdeel met onderzak 4 zijzak
Let op: kijk voor de uitleg bij ‘Doorknippen/afknippen’ op pag. 27. Knip 
voor de bovenzak het patroondeel 2 op de aangegeven lijn af. Knip voor 
de achterpas deel 3 op de lijn door.

Teken voor de tailletunnel 5, 1 reep van 6,5 cm lang, 52,5–54–56–57,5–59–
61 cm breed; de lusreep 6, 1 reep van 2,5 cm lang, 40 cm breed.

Voor je begint
• Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Kijk voor de 
uitleg bij ‘Naden en zomen aantekenen’ op pag. 27. Knip 3 cm beleg aan 
de onderrand van de panden 1 en 3.
• Verstevig het beleg van de zakken 4.
• Stik de naden met een dubbel stiksel door, tenzij het anders wordt be-
schreven.

WERKVOLGORDE
Steekzakken
1. Stik de bovenzak 2 langs de zakingang A van het voorpand 1. Geef 

tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de naad A. Vouw de zak naar bin-
nen. Stik de zakingang door.

2. Leg het heupdeel met onderzak 2 met de goede kant boven, tot de 
zaklijn, onder het voorpand. Stik de zakken op elkaar. Zet de boven-
rand B en de zijnaad van de zak op de naad vast.

Passen
3. Stik de naad C van het achterpand 3 en de achterpas 3 op elkaar. 

Stik de naad door.
Zijzakken
4. Stik de schuin naar voren lopende zijnaad. Stik de naad, vanaf de 

zakingang, met een enkel stiksel door.
5. Stik de onderkant zijzak 4 volgens de lijn door. Vouw het beleg van de 

zak naar binnen. Stik de bovenrand zak door.
6. Stik de zak met ingeslagen naad, volgens de zaklijn D, op het voor– en 

achterpand.
Panden
7. Stik de binnenbeennaden. Stik de kruisnaad vanaf de gulp.
Nepgulp
8. Vouw het linker gulpbeleg naar binnen. Stik de linker gulprand smal 

op de kant door.
9. Leg de linker gulprand tegen de middenvoorlijn rechter voorpand. 

Stik de linker gulprand 3 cm vanaf de kant door, laat het stiksel aan de 
onderkant gulp rond naar de naad aflopen en stik hierbij het rechter 
gulpbeleg vast. Stik de kruisnaad vanaf de gulp smal op de kant door.

Lussen
10. Stik de lusreep 6 met ingeslagen naden dubbel. Stik de vouwrand 

door. Knip de reep in 5 gelijke delen.
Tailletunnel
11. Sluit de tailletunnel 5 tot de helft. Stik de gesloten rand B van de tunnel 

langs de bovenrand B van de panden met pas; stik één uiteinde van 
de lussen mee.

12. Vouw de tunnel met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Stik de aan-
zetnaad B van de tunnel smal op de kant door; stik hierbij de beleg-
rand B vast.
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De patroondelen:
Knip de volgende patroondelen uit:

13. Rijg 3 cm breed elastiek door de tunnel en zet de uiteinden op elkaar 
vast. Zoom de opening dicht. Stik de tunnel nog twee keer op onder-
ling dezelfde afstand door, rek hierbij het elastiek iets uit.

14. Stik het andere uiteinde lus met een inslag smal op de kant op de bo-
venrand tunnel vast. Stik de vouwrand aan de onderkant lus op het 
voorpand en de pas vast.

Onderrand panden
15. Vouw het aangeknipte beleg aan de onderrand panden naar bin-

nen. Stik het achterpand op 2,5 cm vanaf de onderrand door, zodat 
de tunnel ontstaat. Stik de onderrand voorpand smal op de kant door.

16. Rijg 2 cm breed elastiek door de tunnel en stik de uiteinden bij de na-
den vast.

in het knipvoorbeeld staan 

op de patroondelen.

 2 BROEK  
Je kunt dit model maken in de maten 50 t/m 80.
Kijk voor de uitleg bij “Hoe meet je de maten?’
 op pag. 26.
Dit heb je nodig
Stof van 140 cm breed: voor de maten 50: 0,35 m; 56: 0,40 m; 62/68: 0,45 
m; 74: 0,50 m; 80: 0,55 m; tricot boordstof van 140 cm breed: voor de 
maten 50 t/m 80: 0,10 m; 80 cm keperband van 2 cm breed; elastiek van 
2,5 cm breed; doorstikgaren.

1 voorpand 3 achterpand
2 heupdeel met onderzak
Let op: kijk voor de uitleg bij ‘Doorknippen/afknippen’ op pag. 27. Knip 
deel 1 op de aangegeven middenvoorlijn af. Knip voor de bovenzak het 
patroondeel 2 op de aangegeven lijn af. Knip voor de achterpas deel 3

 op de lijn door.
Teken voor de tailleboord 4, 1 reep van 6,5 cm lang, 37–39–41–42–44–46 
cm breed.

De patroondelen:
Knip de volgende patroondelen uit:

 

Voor je begint
• Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Kijk voor de 
uitleg bij ‘Naden en zomen aantekenen’ op pag. 27. Knip de tailleboord 4 
uit de tricot boordstof.
• Stik de naden smal op de kant door, tenzij het anders wordt beschreven.

WERKVOLGORDE
Steekzakken
1. Rijg het keperband vlak langs de zijnaad op het voorpand 1, laat de 

zijnaad uitsteken. Stik het keperband aan weerszijden smal op de 
kant vast.

2. Stik de bovenzak 2 langs de zakingang A van het voorpand. Geef tot 
2 mm vóór het stiksel knipjes in de naad A. Vouw de zak naar binnen. 
Stik de zakingang door.

3. Leg het heupdeel met zak 2 met de goede kant boven, tot de zaklijn, 
onder het voorpand. Stik de zakken op elkaar. Zet de bovenrand B en 
de zijnaad van de zak op de naad vast.

Passen
4. Stik de naad C van het achterpand 3 en de achterpas 3 op elkaar. 

Stik de naad met een dubbel stiksel op de pas door.
Panden
5. Let op dat je bij het voorpand vlak langs het band stikt. Stik de schuin 

naar voren lopende zijnaad
6. Stik de binnenbeennaden. Stik de kruisnaad. Stik de naad door. 
Tailleboord
7. Sluit de boord tot de helft. Vouw de boord met de verkeerde kant op 

elkaar dubbel en zet de aanzetranden op elkaar vast.
8. Stik de boord, iets uitgerekt, op de goede kant langs de bovenrand B 

van de panden. Rijg het elastiek door de boord en zet de uiteinden 
op elkaar vast. Zoom de opening dicht.

Afwerking
9. Stik met een dubbel stiksel of de tweelingnaald een zoom van 2,5 cm 

breed in de onderrand van de pijpen.
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 Knip de volgende patroondelen uit:

 1 BROEK  
Je kunt dit model maken in de maten 50 t/m 80.
Kijk voor de uitleg bij “Hoe meet je de maten?’ 
op pag. 26.
Dit heb je nodig
Stof van 140 cm breed: voor de maten 50: 0,45 m; 56: 0,50 m; 62/68: 0,55 
m; 74/80: 0,60 m; Vlieseline (H 180); elastiek van 2 cm en 3 cm breed; door-
stikgaren.

1 voorpand 3 achterpand
2 heupdeel met onderzak 4 zijzak
Let op: kijk voor de uitleg bij ‘Doorknippen/afknippen’ op pag. 27. Knip 
voor de bovenzak het patroondeel 2 op de aangegeven lijn af. Knip voor 
de achterpas deel 3 op de lijn door.

Teken voor de tailletunnel 5, 1 reep van 6,5 cm lang, 52,5–54–56–57,5–59–
61 cm breed; de lusreep 6, 1 reep van 2,5 cm lang, 40 cm breed.

Voor je begint
• Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Kijk voor de 
uitleg bij ‘Naden en zomen aantekenen’ op pag. 27. Knip 3 cm beleg aan 
de onderrand van de panden 1 en 3.
• Verstevig het beleg van de zakken 4.
• Stik de naden met een dubbel stiksel door, tenzij het anders wordt be-
schreven.

WERKVOLGORDE
Steekzakken
1. Stik de bovenzak 2 langs de zakingang A van het voorpand 1. Geef 

tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de naad A. Vouw de zak naar bin-
nen. Stik de zakingang door.

2. Leg het heupdeel met onderzak 2 met de goede kant boven, tot de 
zaklijn, onder het voorpand. Stik de zakken op elkaar. Zet de boven-
rand B en de zijnaad van de zak op de naad vast.

Passen
3. Stik de naad C van het achterpand 3 en de achterpas 3 op elkaar. 

Stik de naad door.
Zijzakken
4. Stik de schuin naar voren lopende zijnaad. Stik de naad, vanaf de 

zakingang, met een enkel stiksel door.
5. Stik de onderkant zijzak 4 volgens de lijn door. Vouw het beleg van de 

zak naar binnen. Stik de bovenrand zak door.
6. Stik de zak met ingeslagen naad, volgens de zaklijn D, op het voor– en 

achterpand.
Panden
7. Stik de binnenbeennaden. Stik de kruisnaad vanaf de gulp.
Nepgulp
8. Vouw het linker gulpbeleg naar binnen. Stik de linker gulprand smal 

op de kant door.
9. Leg de linker gulprand tegen de middenvoorlijn rechter voorpand. 

Stik de linker gulprand 3 cm vanaf de kant door, laat het stiksel aan de 
onderkant gulp rond naar de naad aflopen en stik hierbij het rechter 
gulpbeleg vast. Stik de kruisnaad vanaf de gulp smal op de kant door.

Lussen
10. Stik de lusreep 6 met ingeslagen naden dubbel. Stik de vouwrand 

door. Knip de reep in 5 gelijke delen.
Tailletunnel
11. Sluit de tailletunnel 5 tot de helft. Stik de gesloten rand B van de tunnel 

langs de bovenrand B van de panden met pas; stik één uiteinde van 
de lussen mee.

12. Vouw de tunnel met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Stik de aan-
zetnaad B van de tunnel smal op de kant door; stik hierbij de beleg-
rand B vast.
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De patroondelen:
Knip de volgende patroondelen uit:

13. Rijg 3 cm breed elastiek door de tunnel en zet de uiteinden op elkaar 
vast. Zoom de opening dicht. Stik de tunnel nog twee keer op onder-
ling dezelfde afstand door, rek hierbij het elastiek iets uit.

14. Stik het andere uiteinde lus met een inslag smal op de kant op de bo-
venrand tunnel vast. Stik de vouwrand aan de onderkant lus op het 
voorpand en de pas vast.

Onderrand panden
15. Vouw het aangeknipte beleg aan de onderrand panden naar bin-

nen. Stik het achterpand op 2,5 cm vanaf de onderrand door, zodat 
de tunnel ontstaat. Stik de onderrand voorpand smal op de kant door.

16. Rijg 2 cm breed elastiek door de tunnel en stik de uiteinden bij de na-
den vast.

in het knipvoorbeeld staan 

op de patroondelen.

 2 BROEK  
Je kunt dit model maken in de maten 50 t/m 80.
Kijk voor de uitleg bij “Hoe meet je de maten?’
 op pag. 26.
Dit heb je nodig
Stof van 140 cm breed: voor de maten 50: 0,35 m; 56: 0,40 m; 62/68: 0,45 
m; 74: 0,50 m; 80: 0,55 m; tricot boordstof van 140 cm breed: voor de 
maten 50 t/m 80: 0,10 m; 80 cm keperband van 2 cm breed; elastiek van 
2,5 cm breed; doorstikgaren.

1 voorpand 3 achterpand
2 heupdeel met onderzak
Let op: kijk voor de uitleg bij ‘Doorknippen/afknippen’ op pag. 27. Knip 
deel 1 op de aangegeven middenvoorlijn af. Knip voor de bovenzak het 
patroondeel 2 op de aangegeven lijn af. Knip voor de achterpas deel 3

 op de lijn door.
Teken voor de tailleboord 4, 1 reep van 6,5 cm lang, 37–39–41–42–44–46 
cm breed.

De patroondelen:
Knip de volgende patroondelen uit:

 

Voor je begint
• Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Kijk voor de 
uitleg bij ‘Naden en zomen aantekenen’ op pag. 27. Knip de tailleboord 4 
uit de tricot boordstof.
• Stik de naden smal op de kant door, tenzij het anders wordt beschreven.

WERKVOLGORDE
Steekzakken
1. Rijg het keperband vlak langs de zijnaad op het voorpand 1, laat de 

zijnaad uitsteken. Stik het keperband aan weerszijden smal op de 
kant vast.

2. Stik de bovenzak 2 langs de zakingang A van het voorpand. Geef tot 
2 mm vóór het stiksel knipjes in de naad A. Vouw de zak naar binnen. 
Stik de zakingang door.

3. Leg het heupdeel met zak 2 met de goede kant boven, tot de zaklijn, 
onder het voorpand. Stik de zakken op elkaar. Zet de bovenrand B en 
de zijnaad van de zak op de naad vast.

Passen
4. Stik de naad C van het achterpand 3 en de achterpas 3 op elkaar. 

Stik de naad met een dubbel stiksel op de pas door.
Panden
5. Let op dat je bij het voorpand vlak langs het band stikt. Stik de schuin 

naar voren lopende zijnaad
6. Stik de binnenbeennaden. Stik de kruisnaad. Stik de naad door. 
Tailleboord
7. Sluit de boord tot de helft. Vouw de boord met de verkeerde kant op 

elkaar dubbel en zet de aanzetranden op elkaar vast.
8. Stik de boord, iets uitgerekt, op de goede kant langs de bovenrand B 

van de panden. Rijg het elastiek door de boord en zet de uiteinden 
op elkaar vast. Zoom de opening dicht.

Afwerking
9. Stik met een dubbel stiksel of de tweelingnaald een zoom van 2,5 cm 

breed in de onderrand van de pijpen.
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13. Rijg 3 cm breed elastiek door de tunnel en zet de uiteinden op elkaar 
vast. Zoom de opening dicht. Stik de tunnel nog twee keer op onder-
ling dezelfde afstand door, rek hierbij het elastiek iets uit.

14. Stik het andere uiteinde lus met een inslag smal op de kant op de bo-
venrand tunnel vast. Stik de vouwrand aan de onderkant lus op het 
voorpand en de pas vast.

Onderrand panden
15. Vouw het aangeknipte beleg aan de onderrand panden naar bin-

nen. Stik het achterpand op 2,5 cm vanaf de onderrand door, zodat 
de tunnel ontstaat. Stik de onderrand voorpand smal op de kant door.

16. Rijg 2 cm breed elastiek door de tunnel en stik de uiteinden bij de na-
den vast.

in het knipvoorbeeld staan 

op de patroondelen.

 2 BROEK  
Je kunt dit model maken in de maten 50 t/m 80.
Kijk voor de uitleg bij “Hoe meet je de maten?’
 op pag. 26.
Dit heb je nodig
Stof van 140 cm breed: voor de maten 50: 0,35 m; 56: 0,40 m; 62/68: 0,45 
m; 74: 0,50 m; 80: 0,55 m; tricot boordstof van 140 cm breed: voor de 
maten 50 t/m 80: 0,10 m; 80 cm keperband van 2 cm breed; elastiek van 
2,5 cm breed; doorstikgaren.

1 voorpand 3 achterpand
2 heupdeel met onderzak
Let op: kijk voor de uitleg bij ‘Doorknippen/afknippen’ op pag. 27. Knip 
deel 1 op de aangegeven middenvoorlijn af. Knip voor de bovenzak het 
patroondeel 2 op de aangegeven lijn af. Knip voor de achterpas deel 3

 op de lijn door.
Teken voor de tailleboord 4, 1 reep van 6,5 cm lang, 37–39–41–42–44–46 
cm breed.

De patroondelen:
Knip de volgende patroondelen uit:

 

Voor je begint
• Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Kijk voor de 
uitleg bij ‘Naden en zomen aantekenen’ op pag. 27. Knip de tailleboord 4 
uit de tricot boordstof.
• Stik de naden smal op de kant door, tenzij het anders wordt beschreven.

WERKVOLGORDE
Steekzakken
1. Rijg het keperband vlak langs de zijnaad op het voorpand 1, laat de 

zijnaad uitsteken. Stik het keperband aan weerszijden smal op de 
kant vast.

2. Stik de bovenzak 2 langs de zakingang A van het voorpand. Geef tot 
2 mm vóór het stiksel knipjes in de naad A. Vouw de zak naar binnen. 
Stik de zakingang door.

3. Leg het heupdeel met zak 2 met de goede kant boven, tot de zaklijn, 
onder het voorpand. Stik de zakken op elkaar. Zet de bovenrand B en 
de zijnaad van de zak op de naad vast.

Passen
4. Stik de naad C van het achterpand 3 en de achterpas 3 op elkaar. 

Stik de naad met een dubbel stiksel op de pas door.
Panden
5. Let op dat je bij het voorpand vlak langs het band stikt. Stik de schuin 

naar voren lopende zijnaad
6. Stik de binnenbeennaden. Stik de kruisnaad. Stik de naad door. 
Tailleboord
7. Sluit de boord tot de helft. Vouw de boord met de verkeerde kant op 

elkaar dubbel en zet de aanzetranden op elkaar vast.
8. Stik de boord, iets uitgerekt, op de goede kant langs de bovenrand B 

van de panden. Rijg het elastiek door de boord en zet de uiteinden 
op elkaar vast. Zoom de opening dicht.

Afwerking
9. Stik met een dubbel stiksel of de tweelingnaald een zoom van 2,5 cm 

breed in de onderrand van de pijpen.
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