
BAGGY BROEK – 20300 
BABY ½ – 3 JAAR 

Klassiek, eenvoudig en schattige broek. Zowel voor 
meisjes als jongens. Geweldige pasvorm met ruimte 
om te bewegen. Door je stof te veranderen krijg je een 
compleet andere look ...

CREËER UW EIGEN LOOK
Voeg een eenvoudig detail toe: voeg zakken toe, strijk een 
leuke applicatie op of naai een grappig lintje op de zijnaden.
Maak een nepgulp, maak een kleurrijk boordje of gebruik 
boordstof aan de zoom en taille voor een superzachte en 
comfortabele broek. Of maak gewoon de gemakkelijke versie 
en gebruik als print op je stof het favoriete dier van je kind ...

AANBEVOLEN STOF
Het patroon is ontworpen voor dunne of middelzware 
geweven stof.

MATERIALEN DIE NODIG ZIJN: EASY–model
Stof – 140 cm breed x 60 / 65 / 70 / 75 cm lang
Elastiek – 5 mm breed voor de zoom
Elastiek – 1,5 cm breed voor de taille
Alternatieve stofbreedte
Stof – 110 cm breed x 60 / 65 / 70 / 75 cm lang
Het is aan te raden om de stof altijd voor te wassen!

PATROONDELEN
1. VOOR & X 2
2. ACHTER & X 2

NAADWAARDE
Zijnaden – 1 cm
Taille – 2,5 cm
Zoom – 2 cm

PATROON OVERNEMEN
Open het patroonblad en kies de juiste maat.
Teken de patroondelen over op patroonpapier.
Voeg naadwaarde toe aan de patroondelen en knip ze dan uit. 
Het patroon is klaar om op de stof te leggen.

PATROON UITKNIPPEN
Vouw de stof dubbel zodat de zelfkanten gelijk liggen. Plaats 
de patronen op de stof, let op de draadrichting, de draadrich-
ting op het patroon moet evenwijdig liggen met de zelfkant 
van de stof. Speld de patroondelen vast om er zeker van te 
zijn dat ze niet verschuiven tijdens het knippen.

NB! wees extra voorzichtig met stoffen met een vleug, zoals 
corduroy of velours. Dit wil zeggen dat de kleine haartjes 
allemaal in één richting, in de lengte van de stof liggen. De 
richting van de vleug is bepalend voor de kleur van de stof. 
De stof moet van onder naar boven glad aanvoelen. In het  
kledingstuk is dan de diepste kleur zichtbaar. De patroonde-
len moeten allemaal in dezelfde richting (vleug naar boven) 

op de stof worden gelegd om kleurverschil te voorkomen. 
Hou ook rekening met de richting van de prints of ruit op de 
stof als je het patroon op de stof plaatst.

IN ELKAAR NAAIEN VAN DE  BAGGY BROEK
 
1. Overlock of zigzag al de randen van alle patroondelen. 

Stik de middenvoornaad, goede kanten op elkaar. 
Stik de middenachternaad, goede kanten op elkaar. 
Strijk de naden open. 

2. Stik de zijnaden, goede kanten op elkaar.  
Stik de binnenbeennaden, goede kanten op elkaar. 
Speld de patroondelen vast zodat middenvoor en  
middenachter over elkaar uitkomen.  
Strijk de naden open. 

3. Vouw en strijk de bovenkant van de taille 2,5 cm naar  
binnen, doe hetzelfde voor de zoom maar neem  
hiervoor 2 cm.  
Stik de taille op 2 cm vast en de zoom op 1,5 cm  
– hou een kleine opening om de elastiek door te trekken. 
Knip 2 keer elastiek voor de zoom, van elk 22/23/24/25  
cm lang. Knip een stuk elastiek voor de taille van 
42/44/46/48 cm lang.  
Controleer, indien mogelijk, of dit de juiste afmetingen  
is voor het kind. 
Steek de elastiek door de tunnel en stik nadien de  
tunnels dicht.

TIP VERMIJD DAT DE ELASTIEK DRAAIT IN DE TAILLE
Nadat de elastiek door de tunnel is kan je Zoom vastmaken 
aan de zijkanten, om te vermijden dat de elastiek gaat draai-
en in de taille.
 
IDEE
Naai een klein lintje of een klein stukje stof in de middenrug. 
Zo zie je bij het aankleden, onmiddellijk welke de voor - en 
achterkant is van de broek

Meer inspiratie, tips en ideeën vind je op minikrea.dk

MAAK HET ZELF – EENVOUDIG, LEUK, SUPER SCHATTIG EN STOERE KINDERKLEDING – STAP VOOR STAP

© MiniKrea 2014 – Verboden te kopieëren of te gebruiken voor commerciële 
doeleinden zonder toestemming van minikrea

Ve
rt

aa
ld

 d
oo

r –
 T

am
ar

a 
D

ae
m

s 
– 

St
off

en
fe

e.
be


