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BAGGY BROEK MET VERLAAGDE KRUISNAAD – 30304 
KINDEREN 4 – 10 JAAR

Koele broek met zakken, smalle benen en verlaagde 
kruisnaad. Eenvoudig model met perfect pas.
Gemakkelijk te ontwerpen, voor zowel jongens als 
meisjes ...

CREËER UW EIGEN LOOK
Koele , smalle broek, met verlaagde kruisnaad. 
Comfortabel en super trendy. Met eenvoudige zakdetails, 
en veel variaties. Zo maak je de mooiste broeken voor zowel 
jongens als meisjes. Gebruik koele applicaties, contrasterende 
paspel, of gebruik een stof met een grappige print. Of, waarom 
ook niet, maak ze in romantische pastelkleuren met ruffles ...

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

MATERIALEN DIE NODIG ZIJN: EASY–model
Stof – 140 cm breed x 75 / 85 / 95 / 100 cm lang
Boordstof – min. 60 cm breed x 20 cm voor al de maten
Koord voor de taille – 100 / 110 / 120 / 130 cm lang
Elastiek voor de taille – 4 cm breed x 52 / 54 / 56 / 58 cm lang
Alternatieve stofbreedte
Stof – 110 cm breed x 95 / 105 / 115 / 125 cm lang
Het is aan te raden om de stof altijd voor te wassen!

PATROONDELEN
Stof  Boordstof
1. VOOR & X 2 7. BEENBOORD & X 2
2. ACHTER & X 2 
3. TAILLEBAND & X 1 
4. ZAK A & X 2 
5. ZAK B & X 2 
6. ACHTERZAK & X 2

NAADWAARDE
Bovenkant van de zakken – 2,5 cm
Alle andere naden – 1 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 
draadrichting 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 kl-
edingstuk is dan de diepste kleur zichtbaar. De patroondelen 
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 BROEK
Gebruik een elastische steek om de boorstof te stikken, als je 
een gebreide of elastische stof gebruikt, gebruik dan overal 
een elastische steek.

1.  Strijk de bovenkant van de achterzakken naar de 
 verkeerde kant, en stik op de goede kant 2 cm van de  
 kant. Strijk de naadwaarde naar onder. Speld en stik de  
 achterzakken volgens de markeringen op de achterdelen.
 Stik zak A op de voorste zakopening, goede kanten op  
 elkaar. Strijk de zakken naar de verkeerde kant en stik door 
 op 5 mm van de opening. Speld zak B op zak A, goede  
 kanten op elkaar. Stik ze samen, volg de gebogen rand. 
2. Stik de middenvoornaad, goede kanten op elkaar. Stik de 
 achtermiddennaad, goede kanten op elkaar. Stik de  
 zijnaden, goede kanten op elkaar, de zakken zijn in de  
 naad. Stik de binnenbeennaden, goede kanten op elkaar.
 Je spelt best de kruisnaad op elkaar, dit om er voor te  
 zorgen dat achter en voor op elkaar uitkomen. Stik de  
 beenboorden, goede kanten op elkaar, vouw de boord  
 op de vouwlijn, verkeerde kanten op elkaar. Spelt en stik  
 de boord op de zoom, rek de boord uit terwijl u stikt.
3.  Knip een stuk elastiek van 52/54/56/58 cm lang. 
 Probeer dit, indien mogelijk na te meten op het kind.
 Naai 2 verticale knoopsgaten op de tailleband op 
 middenvoor om de koord door te rijgen. Vouw de 
 tailleband op de vouwlijn, verkeerde kanten op elkaar.  
 Stik de tailleband als een tunnel op de broek en laat een  
 opening om de elastiek door te halen. Trek de elastiek  
 door de tunnel. Overlap de uiteinden van de elastiek en  
 stik ze samen vast. Sluit de opening.
 Haal koord door de tunnel en knoopsgaten, en stik aan 
 de bovenkant van de tunnel op de achternaad enkele  
 steken, dit om te vermijden dat de koord verschuift of  
 de elastiek gaat draaien.
Meer inspiratie, tips en ideeën vind je op minikrea.dk


