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 8 Dankwoord
 9 Voorwoord

 11 1 | Inleiding

 11 Wat je zeker moet weten over...
 11 … dit boek
 11 … de legende
 12 … je naaimachine
 14 … soorten steken
 20 … stoftransport
 21 … garen
 23 … machinenaalden
 25 … stoffen
 29 … fournituren
 30 … patronen

 35 2 | De anatomie van een broek

 36 Ontleding van een broek
 39 Constructie van een broek
 42 Maattabellen

 
 44 3 | De kneepjes van het vak: basis

 45 Naden
 48 Kleine handigheden
 52 Figuurnaden of nepen
 52 Plooien of vouwen
 54 Linten
 55 Applicaties
 58 Paspellint
 60 Paspellint voor de afwerking van zakken



 191 9 | Broeken voor jongens

 192 Project 8  floeren broekske
 196 Project 9  snorrenbroek
 203 Project 9.1  maakmakkie

 207 10 | Broeken voor meisjes

 208 Project 10  maxi-fancy
 213 Project 11  giga-hiha-harembroek

 217 11 | Een broek voor iedereen: jeans

 218 Project 12  the one-and-only-jeans
 219 Project 12.1  jeans voor baby’s en peuters
 225 Project 12.2  jeans voor jongens
 231 Project 12.3  jeans voor meisjes
 234 Project 12.4  jeans voor dames
 239 Project 12.5  jeans voor heren

 63 Biaislint
 67 Knoopsgaten en knopen
 71 Drukknopen en nesteloogjes
 72 Werken met tricot en andere rekbare stoffen

 74 4 | De kneepjes van het vak: broeken

 76 Broek in elkaar zetten
 78 Zakken
 99 Ritsen
 116 Taillebanden
 134 Zomen

 145 5 | Iedereen in pyjama!

 146 Project 1  het spookt in het donker…
 150 Project 1.1  met een strikje
 151 Project 2  slaap lang en zacht
 156 Project 2.1  slaap kort en zacht
 156 Project 2.2  slaap lang en stoer
 158 Project 3  papa ook
 161 Project 3.1  papa ook kort
 161 Project 3.2  papa met lint
 161 Project 3.3  papa met zoomboorden

 163 6 | Broeken voor dames 

 164 Project 4  jump-around-suit
 170 Project 5  super-cool-sarouel

 177 7 | Broeken voor zwangere dames

 179 Project 6  bolle-buiken-broek
 182 Project 6.1  zonder strook in de zijnaad

 185 8 | Broekjes voor baby’s

 187 Project 7  vosjes-broek



8 BROEKJES  
VOOR BABY’S
Klein maar fijn: een eenvoudig projectje 
waarmee je baby’s en peuters een broekje 
kunt aanmeten, van maatje 50 tot maat 92. 
Aangezien je maar een beetje stof nodig hebt, 
kun je je laten verleiden om een wat duurder 
stofje met een leuke print te kiezen. Je zult zo 
gelukkig zijn met het leuke resultaat!
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Project 7
Vosjes-broek 
MATEN: 50 – 56 – 62 – 68 – 74 – 80 – 86 – 92

Dit broekje heb ik een eerste keer gemaakt in tricot met 
een vosjes-print. Vervolgens heeft het heel lang in mijn 
atelier te kijk gehangen en als model gediend voor heel wat 
maaksels van mijn leerlingen. Zij hebben het omgedoopt 
tot ‘hét vosjes-broekje’. Heel eenvoudig om te maken 
en toch zo cute als het af is. Voor je eigen kindjes of om 
cadeau te doen. Dit broekje moest dus zeker in het boek 
komen. In de grootste maat en met een meisjesstofje 
wordt het zelfs een leuk harembroekje op peutermaat.

katoentricot of sweatertricot: 30 – 30 – 35 
– 35 – 40 – 45 – 50 cm van 110 of 140 cm breed
tricot of ribtricot voor de boorden: 15 tot 
20 cm, je kunt de boorden ook uit dezelfde 
tricot maken als de broek. In dat geval heb je 
geen extra stof nodig.
stretchmachinenaald
bijpassend naaigaren of overlockgaren

patroondeel 1  broek
patroondeel 2  tailleboord
patroondeel 3  pijpboordje
!   In de patroondelen is geen naadwaarde 

voorzien.

patroondeel 1  1 x aan de stofvouw
patroondeel 2  1 x 
patroondeel 3  2 x 
!   Voor het broekdeel knip je dus eigenlijk 

maar één stuk stof: 1 x patroondeel 1 aan de 
stofvouw knippen levert je de volledige broek 
(zonder boorden uiteraard).
Knip bij alle patroondelen 1 cm naadwaarde 
aan.
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Je kunt dit broekje zowel op een gewone naaima-
chine als op een overlockmachine maken. Het 
mooiste en het snelste resultaat heb je met een 
overlock, maar laat je daardoor niet afschrikken. 
Met een gewone machine, een stretch steek en 
een zigzagsteek lukt het even goed!

1
Vouw het broekdeel (patroondeel 1) dubbel met 
de goede kanten van de stof tegen elkaar. Leg 
de middenachternaden gelijk en speld ze vast. 
Naai de middenachternaad met een 4-draadse 
overlocksteek aan elkaar (op de overlock) of 
met een stretchsteek (op een gewone naaima-
chine) met een naadwaarde van 1 cm.

2
Het broekdeel vormt nu een koker. 
Vouw de broek zodat de middenvoor op de mid-
denachternaad komt te liggen, met de goede 
kanten van de stof tegen elkaar. 
Leg de binnenbeennaden gelijk en speld ze 
vast. Stik de binnenbeennaden: start bij de 
onderrand van een been, ga over het kruis, en 
eindig bij de onderrand van het andere been. 

3
Maak met patroondeel 2 een tailleboord aan de 
broek volgens kneepje 57.

4
Maak met de twee patroondelen 3 de pijpboord-
jes onder aan de broekspijpen. Volg de instruc-
ties van kneepje 69.


