
 Knip de volgende patroondelen uit:

 Heb je een andere lichaamslengte dan aan-
gegeven, dan kun je b  een klein verschil het 
patroon aanpassen door het korter of langer 
te maken.

Je maat nemen
Draag t dens het meten alleen onderkleding. 
Zorg ervoor dat je het meetlint niet te strak 
aantrekt, het moet kunnen draaien/gl den.

Hoe meet je de maten? 
 Lichaamslengte Meet van boven op je 

hoofd tot op de grond. 
 Bovenwijdte Meet rond de borst op het 

meest uitstekende gedeelte. Controleer of 
het meetlint goed horizontaal ligt.

  Taillewijdte Meet rond het smalste deel van 
je taille, over je navel heen. Reken ± 2 cm 
extra als je niet van een strakke taille houdt.

 Heupwijdte Leg de centimeter over het 
zwaarste deel van je billen of heupen. Zorg 
ervoor dat het meetlint horizontaal ligt.

 Ruglengte Meet van het knobbeltje in de 
nek tot op het bandje in de taille.

 Voorlengte  Vanaf het schouderhalspunt, over 
de buste, tot de taille.

 Mouwlengte + schouderbreedte  Meet 
vanaf het schouderhalspunt via je gebogen 
elleboog naar 1 cm onder het polsgewricht.

 Roklengte Meet van het bandje in de taille 
tot de zoom. De tailleband wordt niet mee-
gerekend.

 Zijlengte broek  Vanaf de taille tot de ge-
wenste lengte.

Let op  Onze patronen z n niet te verge ken 
met confectiematen. Het is daarom heel 
belangr k om eerst de maten goed te meten 
voordat je begint. 
 Knoop als uitgangspunt een bandje om de 

taille en laat dit t dens het maatnemen zit-
ten.

 Als je de maten genoteerd hebt, kun je vast-
stellen in welke kledingmaat je valt. 

 Omcirkel in de maattabel de maten die het 
meest met de opgemeten maten overeen- 
komen. Meestal zullen de cirkeltjes in ver-
schillende kolommen staan. Dat betekent 
dat voor verschillende kledingstukken 
andere maten gekozen moeten worden en 
dat soms  
de patronen iets aangepast moeten worden.

 Ga voor bovenstukken (b voorbeeld een 
jurk, blouse of jasje) uit van de bovenw dte 
en voor een broek of rok van de heupw dte. 
Verge k de gemeten lichaamsmaten alt d 
met de maattabel. Meet voor de volledig-
heid ook het patroon na. Let op: afhanke
van het model is een toegift in het patroon 
verwerkt. 

Het patroon overnemen 
B  elk model staat op welk patronenblad de 
patroondelen te vinden z n. De nen van de  
patroondelen z n in de kleuren zwart, rood, 
groen, oranje of blauw afgebeeld

Elk model heeft zijn eigen kleur
De nummers van de patroondelen staan in de  
patroondelen en het knipvoorbeeld. Elke maat  
heeft z n eigen ntype. De maten staan b  de  

nen in de patroondelen afgebeeld.

Markeer de patroondelen die je nodig hebt 
met een viltstift 
Leg doorzichtig patroonpapier op het pa-
tronen-blad en trek de nen over. Neem alle 
tekens, binnenl nen en teksten over. Sommige 
patroon-delen, b voorbeeld belegdelen, 
staan in een patroondeel getekend en moeten 
apart overgenomen worden.

Spiegelen 
Soms moet er van een half patroondeel een  
heel patroondeel gemaakt worden. Leg het 
overgenomen patroon nog een keer op het 
papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu 

twee delen die je op de spiegel n tegen el-
kaar plakt. Zo ontstaat een heel  patroondeel. 
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GESPIEGELD PATROONDEEL

Patroonmaat junioren meisjes en jongensPatroonmaat meisjes en jongens

Maat  56  62  68  74  80  86  92  98  104  110  116  122  128  134  140  146  152  158  164  170  176

Hoofdomvang 46 47 47 48 48 49 50 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 55 55.5 56 56 56 57 58

Lichaamslengte  50  56  62  68  74  80  86  92  98  104  110  116  122  128  134

 42 43 44 46 48 50 51,5 53 55 57 59 61 63 65 67

 42 43 44  46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

 42 44 46  48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70

ruglengte 14.5 16 17.5 19 20.2 21.4 22.6 23.8 25 26.2 27.4 28.6 29.8 31 32,2

140  146  152    158  164  170  176

69/70 71/73 74/76 77/79 80/82 82/85 84/88

60/60 61/62 62/64 63/66 64/68 65/71 66/74

74/74 78/77 82/80 86/83 90/86 91/89 92/92

34.8/33.8 34.8/35.4 36.2/37 37.6/38.6 39/40.2 41.5/41.8 43/44.5

Heb je vragen over patronen uit 
het blad? Mail onze coupeuse: 
coupeuse@newskoolmedia.nl
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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, controlee rt 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.

CONTROLE VLAK

10 cm
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 Knip de volgende patroondelen uit:

 Heb je een andere lichaamslengte dan aan-
gegeven, dan kun je b  een klein verschil het 
patroon aanpassen door het korter of langer 
te maken.

Je maat nemen
Draag t dens het meten alleen onderkleding. 
Zorg ervoor dat je het meetlint niet te strak 
aantrekt, het moet kunnen draaien/gl den.

Hoe meet je de maten? 
 Lichaamslengte Meet van boven op je 

hoofd tot op de grond. 
 Bovenwijdte Meet rond de borst op het 

meest uitstekende gedeelte. Controleer of 
het meetlint goed horizontaal ligt.

  Taillewijdte Meet rond het smalste deel van 
je taille, over je navel heen. Reken ± 2 cm 
extra als je niet van een strakke taille houdt.

 Heupwijdte Leg de centimeter over het 
zwaarste deel van je billen of heupen. Zorg 
ervoor dat het meetlint horizontaal ligt.

 Ruglengte Meet van het knobbeltje in de 
nek tot op het bandje in de taille.

 Voorlengte  Vanaf het schouderhalspunt, over 
de buste, tot de taille.

 Mouwlengte + schouderbreedte  Meet 
vanaf het schouderhalspunt via je gebogen 
elleboog naar 1 cm onder het polsgewricht.

 Roklengte Meet van het bandje in de taille 
tot de zoom. De tailleband wordt niet mee-
gerekend.

 Zijlengte broek  Vanaf de taille tot de ge-
wenste lengte.

Let op  Onze patronen z n niet te verge ken 
met confectiematen. Het is daarom heel 
belangr k om eerst de maten goed te meten 
voordat je begint. 
 Knoop als uitgangspunt een bandje om de 

taille en laat dit t dens het maatnemen zit-
ten.

 Als je de maten genoteerd hebt, kun je vast-
stellen in welke kledingmaat je valt. 

 Omcirkel in de maattabel de maten die het 
meest met de opgemeten maten overeen- 
komen. Meestal zullen de cirkeltjes in ver-
schillende kolommen staan. Dat betekent 
dat voor verschillende kledingstukken 
andere maten gekozen moeten worden en 
dat soms  
de patronen iets aangepast moeten worden.

 Ga voor bovenstukken (b voorbeeld een 
jurk, blouse of jasje) uit van de bovenw dte 
en voor een broek of rok van de heupw dte. 
Verge k de gemeten lichaamsmaten alt d 
met de maattabel. Meet voor de volledig-
heid ook het patroon na. Let op: afhanke
van het model is een toegift in het patroon 
verwerkt. 

Het patroon overnemen 
B  elk model staat op welk patronenblad de 
patroondelen te vinden z n. De nen van de  
patroondelen z n in de kleuren zwart, rood, 
groen, oranje of blauw afgebeeld

Elk model heeft zijn eigen kleur
De nummers van de patroondelen staan in de  
patroondelen en het knipvoorbeeld. Elke maat  
heeft z n eigen ntype. De maten staan b  de  

nen in de patroondelen afgebeeld.

Markeer de patroondelen die je nodig hebt 
met een viltstift 
Leg doorzichtig patroonpapier op het pa-
tronen-blad en trek de nen over. Neem alle 
tekens, binnenl nen en teksten over. Sommige 
patroon-delen, b voorbeeld belegdelen, 
staan in een patroondeel getekend en moeten 
apart overgenomen worden.

Spiegelen 
Soms moet er van een half patroondeel een  
heel patroondeel gemaakt worden. Leg het 
overgenomen patroon nog een keer op het 
papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu 

twee delen die je op de spiegel n tegen el-
kaar plakt. Zo ontstaat een heel  patroondeel. 
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GESPIEGELD PATROONDEEL

Patroonmaat junioren meisjes en jongensPatroonmaat meisjes en jongens

Maat  56  62  68  74  80  86  92  98  104  110  116  122  128  134  140  146  152  158  164  170  176

Hoofdomvang 46 47 47 48 48 49 50 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 55 55.5 56 56 56 57 58

Lichaamslengte  50  56  62  68  74  80  86  92  98  104  110  116  122  128  134

 42 43 44 46 48 50 51,5 53 55 57 59 61 63 65 67

 42 43 44  46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

 42 44 46  48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
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Aansluitlijnen
Sommige patroondelen staan in twee of meer 
delen op het patronenblad. Plak deze delen na 
het overnemen volgens de aangegeven tekens 
aan elkaar. 

Doorknippen/afknippen
Sommige patroondelen moeten vóór het 
knippen uit de stof doorgeknipt worden. 
B voorbeeld omdat er een deelnaad in komt.
Of ze moeten vóór het knippen uit de stof 
afgeknipt worden. B voorbeeld omdat je het 
kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.

Teken de volgende patroondelen zelf
Eenvoudige rechte delen, zoals een zakklep 
of tailleband, staan niet op het patronenblad. 
Deze patroondelen teken je zelf. De maten 
staan b  ‘Teken de volgende patroondelen zelf’ 
en z n zonder naad beschreven. De vouwl n 
van deze patroondelen is met een stippell n 
aangegeven

Hoeveel stof heb je nodig? 
K k daarvoor naar het schema dat is afgebeeld 
b  de werkbeschr ing. 
 Gebruik je grote dessins , zoals ruiten en 

strepen, dan is er meer stof nodig: leg de pa-
troondelen zo op de ruit, streep of het dessin, 
dat deze na het naaien mooi doorlopen. 
 Een panel  is een grote afbeelding. 
 Let op Katoen en linnen kunnen krimpen b

het wassen. Was, droog en str k deze stoffen 
voordat je de delen gaat knippen.

De patroondelen op de stof leggen
Leg de patroondelen in één richting, rekening 
houdend met de vleug of het dessin. 

Patroondelen horen recht van draad uit de stof 
geknipt te worden. In het patroondeel staat 
de recht-van-draadl n aangegeven. Zorg dat 
deze n evenw dig loopt met de zelfkant van 
de stof
Let op Sommige delen liggen meerdere keren 
op het knipvoorbeeld.

Het knippen van de stof 
Stofvouw De vouw die ontstaat als de stof 
wordt  dubbelgevouwen.
Zelfkant Is de afgewerkte rand van de stof.
Stof in de breedte dubbel Vouw de stof dub-
bel waarb  de goede kant van de stof en de 
zelfkanten op elkaar liggen. 
Stof enkel Leg de stof open met de goede 
kant naar  boven. Let op dat je in dit geval 
linker- en rechterpatroondelen knipt.
Twee stofvouwen Vouw de stof naar het mid-
den dubbel, zodat de zelfkanten in het midden 
óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan 
komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee 
stofvouwen.

Let op Knipmode is niet aansprakel k voor de gevolgen van 
foutjes in de stofberekening of de stofkeuze. Om je patroon mooi 
passend te maken en om problemen te voorkomen kun je eerst 
een proefmodel maken van een goedkope stof, voordat je het 
model uit een mooie stof gaat knippen.

Naden en zomen aantekenen
In de patroondelen z n geen naden en zomen 
verwerkt.  Knip daarom de 
volgende naadbreedtes aan: 1 cm b  ronde 
naden en belegranden, 1 cm aan de onder-
kant van de armsgaten, naar de schouderkop 
verlopend tot 3 cm, 2 cm b  mouwkoppen, 2 
cm b  overige naden, 3 à 6 cm b  zomen. Knip 
b  rechte delen rondom 1 cm naad aan.

Platstikken
Knip de naden ongel k af.   Leg de naden 
onder het beleg of de voering. Stik het beleg 
of de voering smal op de kant door. Het beleg 
of de voering valt nu beter naar de verkeerde 
kant.

In de naad stikken
Stik de tailleband op de goede kant in de naad 
door.

Rits op maat maken
Deelbare rits
Maak deelbare ritsen aan de bovenkant korter 
door de overbodige tandjes met een  te 

ren. Maak boven de laatste tandjes een 
stevig trensje.

Gewone rits
Maak niet deelbare ritsen aan de onderkant 
korter. Meet de lengte op en maak een stevig 
trensje. Knip de rits ± 1.5 cm onder het trensje af.

16 CM BREED
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BELEG OF VOERING

DOORSTIKKEN

platstikken
in de naad
stikken

Tek. 5

Nieuwe tekening voor platstikken en in de naad naaien.

Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

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, controlee rt 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.

CONTROLE VLAK

10 cm
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1
Leg voor het stikken de delen met 

de goede kanten op elkaar.

2
Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.

 3
Strijk de naden na het stikken open en 

de �guurnaden plat.

4
Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld 

staan op de patroondelen.

KN
IPTIPS

 

Knip de volgende patroondelen uit:

K k alt d eerst naar de informatie ‘Hoe te beginnen’  en de 
basis naaitips op knipmode.nl/naaitips.

     BROEK 20
Je kunt dit model maken in de maten 104 t/m 134.

DIT HEB JE NODIG
Stof van 140 cm breed: voor de maten 104 : 0,80 m; 110 : 0,85 m; 116 : 
0,90 m; 122 : 0,95 m; 128 : 1,00 m; 134 : 1,10 m.
Fournituren : Vlieseline (H 180)  1 knoop  6 drukkers  1 rits van 12 cm 
(op maat maken)  doorstikgaren  knoopsgatenelastiek  2 binnenkno-
pen.

1  voorpand 5  achterpand
1a  gulpbeleg 5a  beleg–achterpand
2  onder–voorpand 6  onder–achterpand
3  heupdeel met onderzak 7  z zak
4  voorpand–beleg 8  zakklep–boven en onder
Let op : knip voor de bovenzak het patroondeel 3  op de aangegeven 

n af. Neem de belegdelen 1a  en 5a  volgens de aangegeven n van 
de patroondelen 1  en 5  apart over.
TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF
9  lusreep (1x knippen): 40 cm lang en 2 cm breed.
10  zoombies (2x knippen): 2 cm lang en 29 cm breed.
11  onderslagreep gulp (1x knippen): 12,5–13–13,75–14,5–15–15,75 cm 

lang en 6 cm breed.
VOOR JE BEGINT
 Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Knip de 
onderrand van de onderpanden 2  en 6  zonder zoom. Knip deel 1a  
alleen uit de onderlaag van de stof.
 Verstevig de gr ze delen in het knipvoorbeeld.
 Stik de naden smal op de kant door, tenz  het anders wordt beschre-
ven.

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR
Zakken
1.  Stik de naad A  van de bovenzak 3  en het voorpand 1  op elkaar. 

Vouw de zak naar binnen en stik de zakingang door.
2.  Schuif het heupdeel met onderzak 3  met de goede kant naar boven 
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 Knip de volgende patroondelen uit:

 Heb je een andere lichaamslengte dan aan-
gegeven, dan kun je b  een klein verschil het 
patroon aanpassen door het korter of langer 
te maken.

Je maat nemen
Draag t dens het meten alleen onderkleding. 
Zorg ervoor dat je het meetlint niet te strak 
aantrekt, het moet kunnen draaien/gl den.

Hoe meet je de maten? 
 Lichaamslengte Meet van boven op je 

hoofd tot op de grond. 
 Bovenwijdte Meet rond de borst op het 

meest uitstekende gedeelte. Controleer of 
het meetlint goed horizontaal ligt.

  Taillewijdte Meet rond het smalste deel van 
je taille, over je navel heen. Reken ± 2 cm 
extra als je niet van een strakke taille houdt.

 Heupwijdte Leg de centimeter over het 
zwaarste deel van je billen of heupen. Zorg 
ervoor dat het meetlint horizontaal ligt.

 Ruglengte Meet van het knobbeltje in de 
nek tot op het bandje in de taille.

 Voorlengte  Vanaf het schouderhalspunt, over 
de buste, tot de taille.

 Mouwlengte + schouderbreedte  Meet 
vanaf het schouderhalspunt via je gebogen 
elleboog naar 1 cm onder het polsgewricht.

 Roklengte Meet van het bandje in de taille 
tot de zoom. De tailleband wordt niet mee-
gerekend.

 Zijlengte broek  Vanaf de taille tot de ge-
wenste lengte.

Let op  Onze patronen z n niet te verge ken 
met confectiematen. Het is daarom heel 
belangr k om eerst de maten goed te meten 
voordat je begint. 
 Knoop als uitgangspunt een bandje om de 

taille en laat dit t dens het maatnemen zit-
ten.

 Als je de maten genoteerd hebt, kun je vast-
stellen in welke kledingmaat je valt. 

 Omcirkel in de maattabel de maten die het 
meest met de opgemeten maten overeen- 
komen. Meestal zullen de cirkeltjes in ver-
schillende kolommen staan. Dat betekent 
dat voor verschillende kledingstukken 
andere maten gekozen moeten worden en 
dat soms  
de patronen iets aangepast moeten worden.

 Ga voor bovenstukken (b voorbeeld een 
jurk, blouse of jasje) uit van de bovenw dte 
en voor een broek of rok van de heupw dte. 
Verge k de gemeten lichaamsmaten alt d 
met de maattabel. Meet voor de volledig-
heid ook het patroon na. Let op: afhanke
van het model is een toegift in het patroon 
verwerkt. 

Het patroon overnemen 
B  elk model staat op welk patronenblad de 
patroondelen te vinden z n. De nen van de  
patroondelen z n in de kleuren zwart, rood, 
groen, oranje of blauw afgebeeld

Elk model heeft zijn eigen kleur
De nummers van de patroondelen staan in de  
patroondelen en het knipvoorbeeld. Elke maat  
heeft z n eigen ntype. De maten staan b  de  

nen in de patroondelen afgebeeld.

Markeer de patroondelen die je nodig hebt 
met een viltstift 
Leg doorzichtig patroonpapier op het pa-
tronen-blad en trek de nen over. Neem alle 
tekens, binnenl nen en teksten over. Sommige 
patroon-delen, b voorbeeld belegdelen, 
staan in een patroondeel getekend en moeten 
apart overgenomen worden.

Spiegelen 
Soms moet er van een half patroondeel een  
heel patroondeel gemaakt worden. Leg het 
overgenomen patroon nog een keer op het 
papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu 

twee delen die je op de spiegel n tegen el-
kaar plakt. Zo ontstaat een heel  patroondeel. 
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jnpatroondeel gespiegeld

patroondeel

GESPIEGELD PATROONDEEL

Patroonmaat junioren meisjes en jongensPatroonmaat meisjes en jongens

Maat  56  62  68  74  80  86  92  98  104  110  116  122  128  134  140  146  152  158  164  170  176

Hoofdomvang 46 47 47 48 48 49 50 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 55 55.5 56 56 56 57 58

Lichaamslengte  50  56  62  68  74  80  86  92  98  104  110  116  122  128  134

 42 43 44 46 48 50 51,5 53 55 57 59 61 63 65 67

 42 43 44  46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

 42 44 46  48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70

ruglengte 14.5 16 17.5 19 20.2 21.4 22.6 23.8 25 26.2 27.4 28.6 29.8 31 32,2

140  146  152    158  164  170  176

69/70 71/73 74/76 77/79 80/82 82/85 84/88

60/60 61/62 62/64 63/66 64/68 65/71 66/74

74/74 78/77 82/80 86/83 90/86 91/89 92/92

34.8/33.8 34.8/35.4 36.2/37 37.6/38.6 39/40.2 41.5/41.8 43/44.5

Heb je vragen over patronen uit 
het blad? Mail onze coupeuse: 
coupeuse@newskoolmedia.nl
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Aansluitlijnen
Sommige patroondelen staan in twee of meer 
delen op het patronenblad. Plak deze delen na 
het overnemen volgens de aangegeven tekens 
aan elkaar. 

Doorknippen/afknippen
Sommige patroondelen moeten vóór het 
knippen uit de stof doorgeknipt worden. 
B voorbeeld omdat er een deelnaad in komt.
Of ze moeten vóór het knippen uit de stof 
afgeknipt worden. B voorbeeld omdat je het 
kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.

Teken de volgende patroondelen zelf
Eenvoudige rechte delen, zoals een zakklep 
of tailleband, staan niet op het patronenblad. 
Deze patroondelen teken je zelf. De maten 
staan b  ‘Teken de volgende patroondelen zelf’ 
en z n zonder naad beschreven. De vouwl n 
van deze patroondelen is met een stippell n 
aangegeven

Hoeveel stof heb je nodig? 
K k daarvoor naar het schema dat is afgebeeld 
b  de werkbeschr ing. 
 Gebruik je grote dessins , zoals ruiten en 

strepen, dan is er meer stof nodig: leg de pa-
troondelen zo op de ruit, streep of het dessin, 
dat deze na het naaien mooi doorlopen. 
 Een panel  is een grote afbeelding. 
 Let op Katoen en linnen kunnen krimpen b

het wassen. Was, droog en str k deze stoffen 
voordat je de delen gaat knippen.

De patroondelen op de stof leggen
Leg de patroondelen in één richting, rekening 
houdend met de vleug of het dessin. 

Patroondelen horen recht van draad uit de stof 
geknipt te worden. In het patroondeel staat 
de recht-van-draadl n aangegeven. Zorg dat 
deze n evenw dig loopt met de zelfkant van 
de stof
Let op Sommige delen liggen meerdere keren 
op het knipvoorbeeld.

Het knippen van de stof 
Stofvouw De vouw die ontstaat als de stof 
wordt  dubbelgevouwen.
Zelfkant Is de afgewerkte rand van de stof.
Stof in de breedte dubbel Vouw de stof dub-
bel waarb  de goede kant van de stof en de 
zelfkanten op elkaar liggen. 
Stof enkel Leg de stof open met de goede 
kant naar  boven. Let op dat je in dit geval 
linker- en rechterpatroondelen knipt.
Twee stofvouwen Vouw de stof naar het mid-
den dubbel, zodat de zelfkanten in het midden 
óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan 
komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee 
stofvouwen.

Let op Knipmode is niet aansprakel k voor de gevolgen van 
foutjes in de stofberekening of de stofkeuze. Om je patroon mooi 
passend te maken en om problemen te voorkomen kun je eerst 
een proefmodel maken van een goedkope stof, voordat je het 
model uit een mooie stof gaat knippen.

Naden en zomen aantekenen
In de patroondelen z n geen naden en zomen 
verwerkt.  Knip daarom de 
volgende naadbreedtes aan: 1 cm b  ronde 
naden en belegranden, 1 cm aan de onder-
kant van de armsgaten, naar de schouderkop 
verlopend tot 3 cm, 2 cm b  mouwkoppen, 2 
cm b  overige naden, 3 à 6 cm b  zomen. Knip 
b  rechte delen rondom 1 cm naad aan.

Platstikken
Knip de naden ongel k af.   Leg de naden 
onder het beleg of de voering. Stik het beleg 
of de voering smal op de kant door. Het beleg 
of de voering valt nu beter naar de verkeerde 
kant.

In de naad stikken
Stik de tailleband op de goede kant in de naad 
door.

Rits op maat maken
Deelbare rits
Maak deelbare ritsen aan de bovenkant korter 
door de overbodige tandjes met een  te 

ren. Maak boven de laatste tandjes een 
stevig trensje.

Gewone rits
Maak niet deelbare ritsen aan de onderkant 
korter. Meet de lengte op en maak een stevig 
trensje. Knip de rits ± 1.5 cm onder het trensje af.
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Nieuwe tekening voor platstikken en in de naad naaien.
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1
Leg voor het stikken de delen met 

de goede kanten op elkaar.

2
Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.

 3
Strijk de naden na het stikken open en 

de �guurnaden plat.

4
Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld 

staan op de patroondelen.

KN
IPTIPS

 

Knip de volgende patroondelen uit:

K k alt d eerst naar de informatie ‘Hoe te beginnen’  en de 
basis naaitips op knipmode.nl/naaitips.

     BROEK 20
Je kunt dit model maken in de maten 104 t/m 134.

DIT HEB JE NODIG
Stof van 140 cm breed: voor de maten 104 : 0,80 m; 110 : 0,85 m; 116 : 
0,90 m; 122 : 0,95 m; 128 : 1,00 m; 134 : 1,10 m.
Fournituren : Vlieseline (H 180)  1 knoop  6 drukkers  1 rits van 12 cm 
(op maat maken)  doorstikgaren  knoopsgatenelastiek  2 binnenkno-
pen.

1  voorpand 5  achterpand
1a  gulpbeleg 5a  beleg–achterpand
2  onder–voorpand 6  onder–achterpand
3  heupdeel met onderzak 7  z zak
4  voorpand–beleg 8  zakklep–boven en onder
Let op : knip voor de bovenzak het patroondeel 3  op de aangegeven 

n af. Neem de belegdelen 1a  en 5a  volgens de aangegeven n van 
de patroondelen 1  en 5  apart over.
TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF
9  lusreep (1x knippen): 40 cm lang en 2 cm breed.
10  zoombies (2x knippen): 2 cm lang en 29 cm breed.
11  onderslagreep gulp (1x knippen): 12,5–13–13,75–14,5–15–15,75 cm 

lang en 6 cm breed.
VOOR JE BEGINT
 Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Knip de 
onderrand van de onderpanden 2  en 6  zonder zoom. Knip deel 1a  
alleen uit de onderlaag van de stof.
 Verstevig de gr ze delen in het knipvoorbeeld.
 Stik de naden smal op de kant door, tenz  het anders wordt beschre-
ven.

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR
Zakken
1.  Stik de naad A  van de bovenzak 3  en het voorpand 1  op elkaar. 

Vouw de zak naar binnen en stik de zakingang door.
2.  Schuif het heupdeel met onderzak 3  met de goede kant naar boven 
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tot de zak n A  onder het voorpand. Stik de buitenrand van de 
zakken. R g de bovenrand B  en de z naad van de zakken en het 
voorpand op elkaar.

Zakkleppen
3.  Stik het midden van de zakklep–

boven 8  door en 3 mm aan weerz -
den van dit stiksel. Sla de drukker 
op de aangegeven plaats in de 
zakklep–onder 8 .

4.  Stik de buitenranden van klep–bo-
ven en onder op elkaar; laat de 
bovenrand C  open. Keer de klep 
en r g de bovenrand C  op elkaar. 
Stik de buitenrand van de klep 
door.

5.  Leg de bovenrand C  van de klep op de n C  van het heupdeel, zorg 
dat de klep naar de z naad w st. Stik de klep op de n C  vast. Vouw 
de klep naar beneden en stik de aanzetrand C  door.

6.  Stik de andere kleppen op dezelfde manier op het achterpand 
5 , laat deze kleppen naar de boven w zen en stik een trens in de 
bovenhoeken.

Panden
7.  Stik de dwarsnaden D  van het voorpand en het onder–voorpand 2 . 

Stik de dwarsnaden E  van het achterpand en het onder–onderpand 
6 . Stik de dwarsnaden D  en E  met en dubbel stiksel door.

8.  Stik de z naden en stik ze met een enkel stiksel door.
Zijzakken
9.  Vouw de z zak 7  dubbel en stik de vouw nen F  van boven tot 5 cm 

vast. Stik de vouw nen aan de onderrand vanaf de patroo n vast.
10.  Vouw het midden van de zak op de gestikte naad en vouw de 

plooidieptes naar links en rechts. Zet de plooi op de bovenrand en 
onderrand van de z zak vast.

11.  Vouw het beleg van de z zak naar binnen en stik hem op beleg-
breedte vast.

12.  Vouw de overige naden van de zak naar binnen. Stik de zak volgens 
de zakl n G  op de panden.

13.  Leg de bovenrand C  van de klep boven de z zak op de panden. Stik 
de klep op de panden, zorg dat de klep naar de boven w st. Vouw 
de klep naar beneden en stik de aanzetrand C  door.

Naden
14.  Stik de binnenbeennaden en stik deze met een enkel stiksel door. 

Stik de kruisnaden vanaf het teken tot de bovenrand B  van het ach-
terpand.

Lussen
15.  Vouw de naad aan de lange randen van de lusreep 9  naar binnen. 

Vouw de lusreep met de verkeerde kant op elkaar en stik de lange 
randen op elkaar. Stik de reep langs de vouw door.

16.  Knip de reep in 5 ge ke delen. Speld een uiteinde van de lussen op 
de bovenrand B  van de panden.

Gulp
17.  Knip het linker–voorpand op de m.voor n af.
18.  Vouw de naad van de rechter–onderslag 1 cm vóór de m.voor

naar binnen. Leg de rits en de panden met de goede kant naar bo-
ven. Speld de rechterhelft van de rits onder de rechter–onderslag 
van de gulp.

19.  Vouw de onderslagreep gulp 11  met de goede kant op elkaar dub-
bel. Stik de bovenrand van de onderslagreep gulp op elkaar. Keer 
de onderslagreep.

20.  Leg de onderslagreep gulp vanaf de patroo n aan de bovenrand 
B  onder de rits. Stik de rand van de rechter–onderslag smal op de 
kant op de rits en onderslagreep vast.

Aansluitlijnen
Sommige patroondelen staan in twee of meer 
delen op het patronenblad. Plak deze delen na 
het overnemen volgens de aangegeven tekens 
aan elkaar. 

Doorknippen/afknippen
Sommige patroondelen moeten vóór het 
knippen uit de stof doorgeknipt worden. 
B voorbeeld omdat er een deelnaad in komt.
Of ze moeten vóór het knippen uit de stof 
afgeknipt worden. B voorbeeld omdat je het 
kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.

Teken de volgende patroondelen zelf
Eenvoudige rechte delen, zoals een zakklep 
of tailleband, staan niet op het patronenblad. 
Deze patroondelen teken je zelf. De maten 
staan b  ‘Teken de volgende patroondelen zelf’ 
en z n zonder naad beschreven. De vouwl n 
van deze patroondelen is met een stippell n 
aangegeven

Hoeveel stof heb je nodig? 
K k daarvoor naar het schema dat is afgebeeld 
b  de werkbeschr ing. 
 Gebruik je grote dessins , zoals ruiten en 

strepen, dan is er meer stof nodig: leg de pa-
troondelen zo op de ruit, streep of het dessin, 
dat deze na het naaien mooi doorlopen. 
 Een panel  is een grote afbeelding. 
 Let op Katoen en linnen kunnen krimpen b

het wassen. Was, droog en str k deze stoffen 
voordat je de delen gaat knippen.

De patroondelen op de stof leggen
Leg de patroondelen in één richting, rekening 
houdend met de vleug of het dessin. 

Patroondelen horen recht van draad uit de stof 
geknipt te worden. In het patroondeel staat 
de recht-van-draadl n aangegeven. Zorg dat 
deze n evenw dig loopt met de zelfkant van 
de stof
Let op Sommige delen liggen meerdere keren 
op het knipvoorbeeld.

Het knippen van de stof 
Stofvouw De vouw die ontstaat als de stof 
wordt  dubbelgevouwen.
Zelfkant Is de afgewerkte rand van de stof.
Stof in de breedte dubbel Vouw de stof dub-
bel waarb  de goede kant van de stof en de 
zelfkanten op elkaar liggen. 
Stof enkel Leg de stof open met de goede 
kant naar  boven. Let op dat je in dit geval 
linker- en rechterpatroondelen knipt.
Twee stofvouwen Vouw de stof naar het mid-
den dubbel, zodat de zelfkanten in het midden 
óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan 
komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee 
stofvouwen.

Let op Knipmode is niet aansprakel k voor de gevolgen van 
foutjes in de stofberekening of de stofkeuze. Om je patroon mooi 
passend te maken en om problemen te voorkomen kun je eerst 
een proefmodel maken van een goedkope stof, voordat je het 
model uit een mooie stof gaat knippen.

Naden en zomen aantekenen
In de patroondelen z n geen naden en zomen 
verwerkt.  Knip daarom de 
volgende naadbreedtes aan: 1 cm b  ronde 
naden en belegranden, 1 cm aan de onder-
kant van de armsgaten, naar de schouderkop 
verlopend tot 3 cm, 2 cm b  mouwkoppen, 2 
cm b  overige naden, 3 à 6 cm b  zomen. Knip 
b  rechte delen rondom 1 cm naad aan.

Platstikken
Knip de naden ongel k af.   Leg de naden 
onder het beleg of de voering. Stik het beleg 
of de voering smal op de kant door. Het beleg 
of de voering valt nu beter naar de verkeerde 
kant.

In de naad stikken
Stik de tailleband op de goede kant in de naad 
door.

Rits op maat maken
Deelbare rits
Maak deelbare ritsen aan de bovenkant korter 
door de overbodige tandjes met een  te 

ren. Maak boven de laatste tandjes een 
stevig trensje.

Gewone rits
Maak niet deelbare ritsen aan de onderkant 
korter. Meet de lengte op en maak een stevig 
trensje. Knip de rits ± 1.5 cm onder het trensje af.
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1
Leg voor het stikken de delen met 

de goede kanten op elkaar.

2
Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.

 3
Strijk de naden na het stikken open en 

de �guurnaden plat.

4
Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld 

staan op de patroondelen.

KN
IPTIPS

 

Knip de volgende patroondelen uit:

K k alt d eerst naar de informatie ‘Hoe te beginnen’  en de 
basis naaitips op knipmode.nl/naaitips.

     BROEK 20
Je kunt dit model maken in de maten 104 t/m 134.

DIT HEB JE NODIG
Stof van 140 cm breed: voor de maten 104 : 0,80 m; 110 : 0,85 m; 116 : 
0,90 m; 122 : 0,95 m; 128 : 1,00 m; 134 : 1,10 m.
Fournituren : Vlieseline (H 180)  1 knoop  6 drukkers  1 rits van 12 cm 
(op maat maken)  doorstikgaren  knoopsgatenelastiek  2 binnenkno-
pen.

1  voorpand 5  achterpand
1a  gulpbeleg 5a  beleg–achterpand
2  onder–voorpand 6  onder–achterpand
3  heupdeel met onderzak 7  z zak
4  voorpand–beleg 8  zakklep–boven en onder
Let op : knip voor de bovenzak het patroondeel 3  op de aangegeven 

n af. Neem de belegdelen 1a  en 5a  volgens de aangegeven n van 
de patroondelen 1  en 5  apart over.
TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF
9  lusreep (1x knippen): 40 cm lang en 2 cm breed.
10  zoombies (2x knippen): 2 cm lang en 29 cm breed.
11  onderslagreep gulp (1x knippen): 12,5–13–13,75–14,5–15–15,75 cm 

lang en 6 cm breed.
VOOR JE BEGINT
 Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Knip de 
onderrand van de onderpanden 2  en 6  zonder zoom. Knip deel 1a  
alleen uit de onderlaag van de stof.
 Verstevig de gr ze delen in het knipvoorbeeld.
 Stik de naden smal op de kant door, tenz  het anders wordt beschre-
ven.

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR
Zakken
1.  Stik de naad A  van de bovenzak 3  en het voorpand 1  op elkaar. 

Vouw de zak naar binnen en stik de zakingang door.
2.  Schuif het heupdeel met onderzak 3  met de goede kant naar boven 
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tot de zak n A  onder het voorpand. Stik de buitenrand van de 
zakken. R g de bovenrand B  en de z naad van de zakken en het 
voorpand op elkaar.

Zakkleppen
3.  Stik het midden van de zakklep–

boven 8  door en 3 mm aan weerz -
den van dit stiksel. Sla de drukker 
op de aangegeven plaats in de 
zakklep–onder 8 .

4.  Stik de buitenranden van klep–bo-
ven en onder op elkaar; laat de 
bovenrand C  open. Keer de klep 
en r g de bovenrand C  op elkaar. 
Stik de buitenrand van de klep 
door.

5.  Leg de bovenrand C  van de klep op de n C  van het heupdeel, zorg 
dat de klep naar de z naad w st. Stik de klep op de n C  vast. Vouw 
de klep naar beneden en stik de aanzetrand C  door.

6.  Stik de andere kleppen op dezelfde manier op het achterpand 
5 , laat deze kleppen naar de boven w zen en stik een trens in de 
bovenhoeken.

Panden
7.  Stik de dwarsnaden D  van het voorpand en het onder–voorpand 2 . 

Stik de dwarsnaden E  van het achterpand en het onder–onderpand 
6 . Stik de dwarsnaden D  en E  met en dubbel stiksel door.

8.  Stik de z naden en stik ze met een enkel stiksel door.
Zijzakken
9.  Vouw de z zak 7  dubbel en stik de vouw nen F  van boven tot 5 cm 

vast. Stik de vouw nen aan de onderrand vanaf de patroo n vast.
10.  Vouw het midden van de zak op de gestikte naad en vouw de 

plooidieptes naar links en rechts. Zet de plooi op de bovenrand en 
onderrand van de z zak vast.

11.  Vouw het beleg van de z zak naar binnen en stik hem op beleg-
breedte vast.

12.  Vouw de overige naden van de zak naar binnen. Stik de zak volgens 
de zakl n G  op de panden.

13.  Leg de bovenrand C  van de klep boven de z zak op de panden. Stik 
de klep op de panden, zorg dat de klep naar de boven w st. Vouw 
de klep naar beneden en stik de aanzetrand C  door.

Naden
14.  Stik de binnenbeennaden en stik deze met een enkel stiksel door. 

Stik de kruisnaden vanaf het teken tot de bovenrand B  van het ach-
terpand.

Lussen
15.  Vouw de naad aan de lange randen van de lusreep 9  naar binnen. 

Vouw de lusreep met de verkeerde kant op elkaar en stik de lange 
randen op elkaar. Stik de reep langs de vouw door.

16.  Knip de reep in 5 ge ke delen. Speld een uiteinde van de lussen op 
de bovenrand B  van de panden.

Gulp
17.  Knip het linker–voorpand op de m.voor n af.
18.  Vouw de naad van de rechter–onderslag 1 cm vóór de m.voor

naar binnen. Leg de rits en de panden met de goede kant naar bo-
ven. Speld de rechterhelft van de rits onder de rechter–onderslag 
van de gulp.

19.  Vouw de onderslagreep gulp 11  met de goede kant op elkaar dub-
bel. Stik de bovenrand van de onderslagreep gulp op elkaar. Keer 
de onderslagreep.

20.  Leg de onderslagreep gulp vanaf de patroo n aan de bovenrand 
B  onder de rits. Stik de rand van de rechter–onderslag smal op de 
kant op de rits en onderslagreep vast.

Knip de volgende patroondelen uit:

K k alt d eerst naar de informatie ‘Hoe te beginnen’  en de 
basis naaitips op knipmode.nl/naaitips.

21.  Stik de bovenrand H  van het gulpbeleg 1a  en de onderrand van 
het linker–beleg–voorpand 4  op elkaar. Stik de voorranden van het 
linker–beleg–voorpand met gulpbeleg en de linker–voorrand van 
het voorpand op elkaar.

22.  Vouw het gulpbeleg met voorpand–beleg naar binnen. Stik de voor-
rand met een dubbel stiksel door. Leg de linkerrand van de gulp op 
de onderslagreep, tegen de m.voor n van de rechterrand en r g 
hem vast. Stik de andere helft van de rits alleen op het gulpbeleg 
vast.

23.  Stik de z naden van de belegpanden 4  en 5a . Maak de knoopsga-
ten in het beleg–voorpand.

24.  Vouw het beleg naar de goede kant en leg het op de bovenrand 
van de panden. Stik de taillenaden B  van de belegpanden en de 
panden op elkaar. Knip de taillenaad B  tot 2 mm vóór het stiksel in.

25.  Vouw het beleg naar binnen. Zoom de rechterrand van het beleg–
voorpand met een inslag op het stiksel van de onderslagreep gulp 
vast. Zet aan de binnenkant de onderrand van de belegdelen op de 
z naden van de panden vast. Stik de bovenrand van de panden met 
een enkel stiksel door en met een dubbel stiksel op belegbreedte 
door.

26.  Stik de linkerrand van de gulp 3 cm vanaf de m.voor n door, laat 
het stiksel aan de onderkant rond naar de kruisnaad lopen. Stik de 
kruisnaad vanaf de gulp met een dubbel stiksel door.

27.  Stik het andere uiteinde van de lussen met een inslag op de panden 
vast.

Zoombiezen
28.  Vouw de zoombies 10  dubbel en stik de korte uiteinden op elkaar.
29.  Leg de goede kant van de zoombies op de verkeerde kant van de 

onderpanden. Stik een naad J  van de zoombies en de onderrand 
van de onderpanden.

30.  Vouw de bies om de onderrand en stik de andere naad smal op de 
kant met een inslag op de goede kant vast.

Afwerking
31.  Maak het knoopsgat. Zet de knoop aan. Sla de andere helft van de 

drukkers in.
32.  Zet de binnenknopen aan. R g het knoopsgatenelastiek via de 

knoopsgaten door de bovenrand van de panden.

     ROK 21
Je kunt dit model maken in de maten 104 t/m 134.

DIT HEB JE NODIG
Stof van 140 cm breed: voor de maten 104 t/m 134 : 0,50 m; dessinstof 
van 140 cm breed: voor de maten 104 : 0,40 m; 110/116 : 0,45 m; 122 
t/m 134 : 0,50 m.
Fournituren : Vlieseline (H 180)  1 jeansknoop  4 drukkers  1 rits van 
12 cm (op maat maken)  doorstikgaren  knoopsgatenelastiek  2 bin-
nenknopen.

1  voorpand 5  achterpand
1a  gulpbeleg 5a  beleg–achterpand
3  heupdeel met onderzak 8  zakklep–boven en onder
4  voorpand–beleg
Let op : knip de patroondelen 1  en 5  op de aangegeven lengte n af. 
Knip voor de bovenzak het patroondeel 3  op de aangegeven n af. 
Neem de belegdelen 1a  en 5a  volgens de aangegeven n van de 
patroondelen 1  en 5  apart over.
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tot de zak n A  onder het voorpand. Stik de buitenrand van de 
zakken. R g de bovenrand B  en de z naad van de zakken en het 
voorpand op elkaar.

Zakkleppen
3.  Stik het midden van de zakklep–

boven 8  door en 3 mm aan weerz -
den van dit stiksel. Sla de drukker 
op de aangegeven plaats in de 
zakklep–onder 8 .

4.  Stik de buitenranden van klep–bo-
ven en onder op elkaar; laat de 
bovenrand C  open. Keer de klep 
en r g de bovenrand C  op elkaar. 
Stik de buitenrand van de klep 
door.

5.  Leg de bovenrand C  van de klep op de n C  van het heupdeel, zorg 
dat de klep naar de z naad w st. Stik de klep op de n C  vast. Vouw 
de klep naar beneden en stik de aanzetrand C  door.

6.  Stik de andere kleppen op dezelfde manier op het achterpand 
5 , laat deze kleppen naar de boven w zen en stik een trens in de 
bovenhoeken.

Panden
7.  Stik de dwarsnaden D  van het voorpand en het onder–voorpand 2 . 

Stik de dwarsnaden E  van het achterpand en het onder–onderpand 
6 . Stik de dwarsnaden D  en E  met en dubbel stiksel door.

8.  Stik de z naden en stik ze met een enkel stiksel door.
Zijzakken
9.  Vouw de z zak 7  dubbel en stik de vouw nen F  van boven tot 5 cm 

vast. Stik de vouw nen aan de onderrand vanaf de patroo n vast.
10.  Vouw het midden van de zak op de gestikte naad en vouw de 

plooidieptes naar links en rechts. Zet de plooi op de bovenrand en 
onderrand van de z zak vast.

11.  Vouw het beleg van de z zak naar binnen en stik hem op beleg-
breedte vast.

12.  Vouw de overige naden van de zak naar binnen. Stik de zak volgens 
de zakl n G  op de panden.

13.  Leg de bovenrand C  van de klep boven de z zak op de panden. Stik 
de klep op de panden, zorg dat de klep naar de boven w st. Vouw 
de klep naar beneden en stik de aanzetrand C  door.

Naden
14.  Stik de binnenbeennaden en stik deze met een enkel stiksel door. 

Stik de kruisnaden vanaf het teken tot de bovenrand B  van het ach-
terpand.

Lussen
15.  Vouw de naad aan de lange randen van de lusreep 9  naar binnen. 

Vouw de lusreep met de verkeerde kant op elkaar en stik de lange 
randen op elkaar. Stik de reep langs de vouw door.

16.  Knip de reep in 5 ge ke delen. Speld een uiteinde van de lussen op 
de bovenrand B  van de panden.

Gulp
17.  Knip het linker–voorpand op de m.voor n af.
18.  Vouw de naad van de rechter–onderslag 1 cm vóór de m.voor

naar binnen. Leg de rits en de panden met de goede kant naar bo-
ven. Speld de rechterhelft van de rits onder de rechter–onderslag 
van de gulp.

19.  Vouw de onderslagreep gulp 11  met de goede kant op elkaar dub-
bel. Stik de bovenrand van de onderslagreep gulp op elkaar. Keer 
de onderslagreep.

20.  Leg de onderslagreep gulp vanaf de patroo n aan de bovenrand 
B  onder de rits. Stik de rand van de rechter–onderslag smal op de 
kant op de rits en onderslagreep vast.

Knip de volgende patroondelen uit:

K k alt d eerst naar de informatie ‘Hoe te beginnen’  en de 
basis naaitips op knipmode.nl/naaitips.

21.  Stik de bovenrand H  van het gulpbeleg 1a  en de onderrand van 
het linker–beleg–voorpand 4  op elkaar. Stik de voorranden van het 
linker–beleg–voorpand met gulpbeleg en de linker–voorrand van 
het voorpand op elkaar.

22.  Vouw het gulpbeleg met voorpand–beleg naar binnen. Stik de voor-
rand met een dubbel stiksel door. Leg de linkerrand van de gulp op 
de onderslagreep, tegen de m.voor n van de rechterrand en r g 
hem vast. Stik de andere helft van de rits alleen op het gulpbeleg 
vast.

23.  Stik de z naden van de belegpanden 4  en 5a . Maak de knoopsga-
ten in het beleg–voorpand.

24.  Vouw het beleg naar de goede kant en leg het op de bovenrand 
van de panden. Stik de taillenaden B  van de belegpanden en de 
panden op elkaar. Knip de taillenaad B  tot 2 mm vóór het stiksel in.

25.  Vouw het beleg naar binnen. Zoom de rechterrand van het beleg–
voorpand met een inslag op het stiksel van de onderslagreep gulp 
vast. Zet aan de binnenkant de onderrand van de belegdelen op de 
z naden van de panden vast. Stik de bovenrand van de panden met 
een enkel stiksel door en met een dubbel stiksel op belegbreedte 
door.

26.  Stik de linkerrand van de gulp 3 cm vanaf de m.voor n door, laat 
het stiksel aan de onderkant rond naar de kruisnaad lopen. Stik de 
kruisnaad vanaf de gulp met een dubbel stiksel door.

27.  Stik het andere uiteinde van de lussen met een inslag op de panden 
vast.

Zoombiezen
28.  Vouw de zoombies 10  dubbel en stik de korte uiteinden op elkaar.
29.  Leg de goede kant van de zoombies op de verkeerde kant van de 

onderpanden. Stik een naad J  van de zoombies en de onderrand 
van de onderpanden.

30.  Vouw de bies om de onderrand en stik de andere naad smal op de 
kant met een inslag op de goede kant vast.

Afwerking
31.  Maak het knoopsgat. Zet de knoop aan. Sla de andere helft van de 

drukkers in.
32.  Zet de binnenknopen aan. R g het knoopsgatenelastiek via de 

knoopsgaten door de bovenrand van de panden.

     ROK 21
Je kunt dit model maken in de maten 104 t/m 134.

DIT HEB JE NODIG
Stof van 140 cm breed: voor de maten 104 t/m 134 : 0,50 m; dessinstof 
van 140 cm breed: voor de maten 104 : 0,40 m; 110/116 : 0,45 m; 122 
t/m 134 : 0,50 m.
Fournituren : Vlieseline (H 180)  1 jeansknoop  4 drukkers  1 rits van 
12 cm (op maat maken)  doorstikgaren  knoopsgatenelastiek  2 bin-
nenknopen.

1  voorpand 5  achterpand
1a  gulpbeleg 5a  beleg–achterpand
3  heupdeel met onderzak 8  zakklep–boven en onder
4  voorpand–beleg
Let op : knip de patroondelen 1  en 5  op de aangegeven lengte n af. 
Knip voor de bovenzak het patroondeel 3  op de aangegeven n af. 
Neem de belegdelen 1a  en 5a  volgens de aangegeven n van de 
patroondelen 1  en 5  apart over.
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TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF
9  lusreep (1x knippen): 40 cm lang en 2 cm breed.
11  onderslagreep gulp (1x knippen): 12,5–13–13,75–14,5–15–15,75 cm 

lang en 6 cm breed.
12  rokstrook (2x knippen): 7,5–8–8,5–9–9,5–10 cm lang en 56,5–57,5–

59–60–61–62,5 cm breed.
13  rok (2x knippen): 15–16–17–18–19–20 cm lang en 56,5–57,5–59–60–

61–62,5 cm breed.
14  ceintuur (1x knippen): 7 cm lang en 94–96–98–100–102–104 cm 

breed.

VOOR JE BEGINT
 Leg de patroondelen volgens de knipvoorbeelden op de stof. Knip 
deel 1a  alleen uit de onderlaag van de stof.
 Verstevig de gr ze delen in het knipvoorbeeld.
 Stik de naden smal op de kant door, tenz  het anders wordt beschre-
ven.

ze
lfk

an
t

dessinstof 1/2 stofbr. 70 cm

14

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR
Zakken en zakkleppen
1. K k voor de uitleg b  model 20 ‘Zo zet je het model in elkaar’ en volg 
de nummers 1 t/m 6.
Panden
2.  Stik de m.achternaden en stik hem met een dubbel stiksel door. Stik 

de m.voornaden vanaf de gulp en stik hem vanaf de gulp door. Stik 
de z naden en stik ze door.

Lussen en gulp
3.  K k voor de uitleg b  model 20 ‘Zo zet je het model in elkaar’ en volg 

de nummers 15 t/m 27, maar stik de bovenrand D  van het gulpbeleg 
1a  en de onderrand van het linker–beleg–voorpand 4  op elkaar.

Rokstrook en rok
4.  Stik de z naden van de rokstroken 

12  en de rokdelen 13 . Stik met een 
inslag een zoom van 1 cm breed 
in de onderrand van de rokstrook 
en de rok. Leg de rokstrook en rok 
met de goede kant naar boven en 
schuif de rok in de rokstrook. Zet 
de bovenranden E  op elkaar.

5.  Stik een rimpeldraad 7 en 13 mm 
vanaf de bovenrand E  van de rok-
strook met rok. Schuif de stof op over de draden tot de lengte van 
de onderrand E  van de panden. Verdeel de rimpels ge kmatig.

6.  Stik de naden E  van de panden en de rokstrook met rok.
Ceintuur
7.  Vouw de ceintuur 14  dubbel. Laat in het midden van de lange rand 

een stukje open. Stik de lange randen en de uiteinden op elkaar, 
maar laat in het midden van de lange rand een stukje open.

8.  Keer de ceintuur. Zoom de opengelaten naad dicht.
Afwerking
9.  Maak het knoopsgat. Sla de jeansknoop en de andere helft van de 

drukkers in.
10.  Zet de binnenknopen aan. R g het knoopsgatenelastiek via de 

knoopsgaten door de bovenrand van de panden.
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Knip de volgende patroondelen uit:

K k alt d eerst naar de informatie ‘Hoe te beginnen’  en de 
basis naaitips op knipmode.nl/naaitips.

21.  Stik de bovenrand H  van het gulpbeleg 1a  en de onderrand van 
het linker–beleg–voorpand 4  op elkaar. Stik de voorranden van het 
linker–beleg–voorpand met gulpbeleg en de linker–voorrand van 
het voorpand op elkaar.

22.  Vouw het gulpbeleg met voorpand–beleg naar binnen. Stik de voor-
rand met een dubbel stiksel door. Leg de linkerrand van de gulp op 
de onderslagreep, tegen de m.voor n van de rechterrand en r g 
hem vast. Stik de andere helft van de rits alleen op het gulpbeleg 
vast.

23.  Stik de z naden van de belegpanden 4  en 5a . Maak de knoopsga-
ten in het beleg–voorpand.

24.  Vouw het beleg naar de goede kant en leg het op de bovenrand 
van de panden. Stik de taillenaden B  van de belegpanden en de 
panden op elkaar. Knip de taillenaad B  tot 2 mm vóór het stiksel in.

25.  Vouw het beleg naar binnen. Zoom de rechterrand van het beleg–
voorpand met een inslag op het stiksel van de onderslagreep gulp 
vast. Zet aan de binnenkant de onderrand van de belegdelen op de 
z naden van de panden vast. Stik de bovenrand van de panden met 
een enkel stiksel door en met een dubbel stiksel op belegbreedte 
door.

26.  Stik de linkerrand van de gulp 3 cm vanaf de m.voor n door, laat 
het stiksel aan de onderkant rond naar de kruisnaad lopen. Stik de 
kruisnaad vanaf de gulp met een dubbel stiksel door.

27.  Stik het andere uiteinde van de lussen met een inslag op de panden 
vast.

Zoombiezen
28.  Vouw de zoombies 10  dubbel en stik de korte uiteinden op elkaar.
29.  Leg de goede kant van de zoombies op de verkeerde kant van de 

onderpanden. Stik een naad J  van de zoombies en de onderrand 
van de onderpanden.

30.  Vouw de bies om de onderrand en stik de andere naad smal op de 
kant met een inslag op de goede kant vast.

Afwerking
31.  Maak het knoopsgat. Zet de knoop aan. Sla de andere helft van de 

drukkers in.
32.  Zet de binnenknopen aan. R g het knoopsgatenelastiek via de 

knoopsgaten door de bovenrand van de panden.

     ROK 21
Je kunt dit model maken in de maten 104 t/m 134.

DIT HEB JE NODIG
Stof van 140 cm breed: voor de maten 104 t/m 134 : 0,50 m; dessinstof 
van 140 cm breed: voor de maten 104 : 0,40 m; 110/116 : 0,45 m; 122 
t/m 134 : 0,50 m.
Fournituren : Vlieseline (H 180)  1 jeansknoop  4 drukkers  1 rits van 
12 cm (op maat maken)  doorstikgaren  knoopsgatenelastiek  2 bin-
nenknopen.

1  voorpand 5  achterpand
1a  gulpbeleg 5a  beleg–achterpand
3  heupdeel met onderzak 8  zakklep–boven en onder
4  voorpand–beleg
Let op : knip de patroondelen 1  en 5  op de aangegeven lengte n af. 
Knip voor de bovenzak het patroondeel 3  op de aangegeven n af. 
Neem de belegdelen 1a  en 5a  volgens de aangegeven n van de 
patroondelen 1  en 5  apart over.
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TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF
9  lusreep (1x knippen): 40 cm lang en 2 cm breed.
11  onderslagreep gulp (1x knippen): 12,5–13–13,75–14,5–15–15,75 cm 

lang en 6 cm breed.
12  rokstrook (2x knippen): 7,5–8–8,5–9–9,5–10 cm lang en 56,5–57,5–

59–60–61–62,5 cm breed.
13  rok (2x knippen): 15–16–17–18–19–20 cm lang en 56,5–57,5–59–60–

61–62,5 cm breed.
14  ceintuur (1x knippen): 7 cm lang en 94–96–98–100–102–104 cm 

breed.

VOOR JE BEGINT
 Leg de patroondelen volgens de knipvoorbeelden op de stof. Knip 
deel 1a  alleen uit de onderlaag van de stof.
 Verstevig de gr ze delen in het knipvoorbeeld.
 Stik de naden smal op de kant door, tenz  het anders wordt beschre-
ven.
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ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR
Zakken en zakkleppen
1. K k voor de uitleg b  model 20 ‘Zo zet je het model in elkaar’ en volg 
de nummers 1 t/m 6.
Panden
2.  Stik de m.achternaden en stik hem met een dubbel stiksel door. Stik 

de m.voornaden vanaf de gulp en stik hem vanaf de gulp door. Stik 
de z naden en stik ze door.

Lussen en gulp
3.  K k voor de uitleg b  model 20 ‘Zo zet je het model in elkaar’ en volg 

de nummers 15 t/m 27, maar stik de bovenrand D  van het gulpbeleg 
1a  en de onderrand van het linker–beleg–voorpand 4  op elkaar.

Rokstrook en rok
4.  Stik de z naden van de rokstroken 

12  en de rokdelen 13 . Stik met een 
inslag een zoom van 1 cm breed 
in de onderrand van de rokstrook 
en de rok. Leg de rokstrook en rok 
met de goede kant naar boven en 
schuif de rok in de rokstrook. Zet 
de bovenranden E  op elkaar.

5.  Stik een rimpeldraad 7 en 13 mm 
vanaf de bovenrand E  van de rok-
strook met rok. Schuif de stof op over de draden tot de lengte van 
de onderrand E  van de panden. Verdeel de rimpels ge kmatig.

6.  Stik de naden E  van de panden en de rokstrook met rok.
Ceintuur
7.  Vouw de ceintuur 14  dubbel. Laat in het midden van de lange rand 

een stukje open. Stik de lange randen en de uiteinden op elkaar, 
maar laat in het midden van de lange rand een stukje open.

8.  Keer de ceintuur. Zoom de opengelaten naad dicht.
Afwerking
9.  Maak het knoopsgat. Sla de jeansknoop en de andere helft van de 

drukkers in.
10.  Zet de binnenknopen aan. R g het knoopsgatenelastiek via de 

knoopsgaten door de bovenrand van de panden.
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CONTROLE VLAK

10 cm

10
 c

m

1
Leg voor het stikken de delen met 

de goede kanten op elkaar.

2
Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.

 3
Strijk de naden na het stikken open en 

de �guurnaden plat.

4
Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld 

staan op de patroondelen.

KN
IPTIPS

 

Knip de volgende patroondelen uit:

K k alt d eerst naar de informatie ‘Hoe te beginnen’  en de 
basis naaitips op knipmode.nl/naaitips.

     BROEK 20
Je kunt dit model maken in de maten 104 t/m 134.

DIT HEB JE NODIG
Stof van 140 cm breed: voor de maten 104 : 0,80 m; 110 : 0,85 m; 116 : 
0,90 m; 122 : 0,95 m; 128 : 1,00 m; 134 : 1,10 m.
Fournituren : Vlieseline (H 180)  1 knoop  6 drukkers  1 rits van 12 cm 
(op maat maken)  doorstikgaren  knoopsgatenelastiek  2 binnenkno-
pen.

1  voorpand 5  achterpand
1a  gulpbeleg 5a  beleg–achterpand
2  onder–voorpand 6  onder–achterpand
3  heupdeel met onderzak 7  z zak
4  voorpand–beleg 8  zakklep–boven en onder
Let op : knip voor de bovenzak het patroondeel 3  op de aangegeven 

n af. Neem de belegdelen 1a  en 5a  volgens de aangegeven n van 
de patroondelen 1  en 5  apart over.
TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF
9  lusreep (1x knippen): 40 cm lang en 2 cm breed.
10  zoombies (2x knippen): 2 cm lang en 29 cm breed.
11  onderslagreep gulp (1x knippen): 12,5–13–13,75–14,5–15–15,75 cm 

lang en 6 cm breed.
VOOR JE BEGINT
 Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Knip de 
onderrand van de onderpanden 2  en 6  zonder zoom. Knip deel 1a  
alleen uit de onderlaag van de stof.
 Verstevig de gr ze delen in het knipvoorbeeld.
 Stik de naden smal op de kant door, tenz  het anders wordt beschre-
ven.

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR
Zakken
1.  Stik de naad A  van de bovenzak 3  en het voorpand 1  op elkaar. 

Vouw de zak naar binnen en stik de zakingang door.
2.  Schuif het heupdeel met onderzak 3  met de goede kant naar boven 
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tot de zak n A  onder het voorpand. Stik de buitenrand van de 
zakken. R g de bovenrand B  en de z naad van de zakken en het 
voorpand op elkaar.

Zakkleppen
3.  Stik het midden van de zakklep–

boven 8  door en 3 mm aan weerz -
den van dit stiksel. Sla de drukker 
op de aangegeven plaats in de 
zakklep–onder 8 .

4.  Stik de buitenranden van klep–bo-
ven en onder op elkaar; laat de 
bovenrand C  open. Keer de klep 
en r g de bovenrand C  op elkaar. 
Stik de buitenrand van de klep 
door.

5.  Leg de bovenrand C  van de klep op de n C  van het heupdeel, zorg 
dat de klep naar de z naad w st. Stik de klep op de n C  vast. Vouw 
de klep naar beneden en stik de aanzetrand C  door.

6.  Stik de andere kleppen op dezelfde manier op het achterpand 
5 , laat deze kleppen naar de boven w zen en stik een trens in de 
bovenhoeken.

Panden
7.  Stik de dwarsnaden D  van het voorpand en het onder–voorpand 2 . 

Stik de dwarsnaden E  van het achterpand en het onder–onderpand 
6 . Stik de dwarsnaden D  en E  met en dubbel stiksel door.

8.  Stik de z naden en stik ze met een enkel stiksel door.
Zijzakken
9.  Vouw de z zak 7  dubbel en stik de vouw nen F  van boven tot 5 cm 

vast. Stik de vouw nen aan de onderrand vanaf de patroo n vast.
10.  Vouw het midden van de zak op de gestikte naad en vouw de 

plooidieptes naar links en rechts. Zet de plooi op de bovenrand en 
onderrand van de z zak vast.

11.  Vouw het beleg van de z zak naar binnen en stik hem op beleg-
breedte vast.

12.  Vouw de overige naden van de zak naar binnen. Stik de zak volgens 
de zakl n G  op de panden.

13.  Leg de bovenrand C  van de klep boven de z zak op de panden. Stik 
de klep op de panden, zorg dat de klep naar de boven w st. Vouw 
de klep naar beneden en stik de aanzetrand C  door.

Naden
14.  Stik de binnenbeennaden en stik deze met een enkel stiksel door. 

Stik de kruisnaden vanaf het teken tot de bovenrand B  van het ach-
terpand.

Lussen
15.  Vouw de naad aan de lange randen van de lusreep 9  naar binnen. 

Vouw de lusreep met de verkeerde kant op elkaar en stik de lange 
randen op elkaar. Stik de reep langs de vouw door.

16.  Knip de reep in 5 ge ke delen. Speld een uiteinde van de lussen op 
de bovenrand B  van de panden.

Gulp
17.  Knip het linker–voorpand op de m.voor n af.
18.  Vouw de naad van de rechter–onderslag 1 cm vóór de m.voor

naar binnen. Leg de rits en de panden met de goede kant naar bo-
ven. Speld de rechterhelft van de rits onder de rechter–onderslag 
van de gulp.

19.  Vouw de onderslagreep gulp 11  met de goede kant op elkaar dub-
bel. Stik de bovenrand van de onderslagreep gulp op elkaar. Keer 
de onderslagreep.

20.  Leg de onderslagreep gulp vanaf de patroo n aan de bovenrand 
B  onder de rits. Stik de rand van de rechter–onderslag smal op de 
kant op de rits en onderslagreep vast.

Knip de volgende patroondelen uit:

K k alt d eerst naar de informatie ‘Hoe te beginnen’  en de 
basis naaitips op knipmode.nl/naaitips.

21.  Stik de bovenrand H  van het gulpbeleg 1a  en de onderrand van 
het linker–beleg–voorpand 4  op elkaar. Stik de voorranden van het 
linker–beleg–voorpand met gulpbeleg en de linker–voorrand van 
het voorpand op elkaar.

22.  Vouw het gulpbeleg met voorpand–beleg naar binnen. Stik de voor-
rand met een dubbel stiksel door. Leg de linkerrand van de gulp op 
de onderslagreep, tegen de m.voor n van de rechterrand en r g 
hem vast. Stik de andere helft van de rits alleen op het gulpbeleg 
vast.

23.  Stik de z naden van de belegpanden 4  en 5a . Maak de knoopsga-
ten in het beleg–voorpand.

24.  Vouw het beleg naar de goede kant en leg het op de bovenrand 
van de panden. Stik de taillenaden B  van de belegpanden en de 
panden op elkaar. Knip de taillenaad B  tot 2 mm vóór het stiksel in.

25.  Vouw het beleg naar binnen. Zoom de rechterrand van het beleg–
voorpand met een inslag op het stiksel van de onderslagreep gulp 
vast. Zet aan de binnenkant de onderrand van de belegdelen op de 
z naden van de panden vast. Stik de bovenrand van de panden met 
een enkel stiksel door en met een dubbel stiksel op belegbreedte 
door.

26.  Stik de linkerrand van de gulp 3 cm vanaf de m.voor n door, laat 
het stiksel aan de onderkant rond naar de kruisnaad lopen. Stik de 
kruisnaad vanaf de gulp met een dubbel stiksel door.

27.  Stik het andere uiteinde van de lussen met een inslag op de panden 
vast.

Zoombiezen
28.  Vouw de zoombies 10  dubbel en stik de korte uiteinden op elkaar.
29.  Leg de goede kant van de zoombies op de verkeerde kant van de 

onderpanden. Stik een naad J  van de zoombies en de onderrand 
van de onderpanden.

30.  Vouw de bies om de onderrand en stik de andere naad smal op de 
kant met een inslag op de goede kant vast.

Afwerking
31.  Maak het knoopsgat. Zet de knoop aan. Sla de andere helft van de 

drukkers in.
32.  Zet de binnenknopen aan. R g het knoopsgatenelastiek via de 

knoopsgaten door de bovenrand van de panden.

     ROK 21
Je kunt dit model maken in de maten 104 t/m 134.

DIT HEB JE NODIG
Stof van 140 cm breed: voor de maten 104 t/m 134 : 0,50 m; dessinstof 
van 140 cm breed: voor de maten 104 : 0,40 m; 110/116 : 0,45 m; 122 
t/m 134 : 0,50 m.
Fournituren : Vlieseline (H 180)  1 jeansknoop  4 drukkers  1 rits van 
12 cm (op maat maken)  doorstikgaren  knoopsgatenelastiek  2 bin-
nenknopen.

1  voorpand 5  achterpand
1a  gulpbeleg 5a  beleg–achterpand
3  heupdeel met onderzak 8  zakklep–boven en onder
4  voorpand–beleg
Let op : knip de patroondelen 1  en 5  op de aangegeven lengte n af. 
Knip voor de bovenzak het patroondeel 3  op de aangegeven n af. 
Neem de belegdelen 1a  en 5a  volgens de aangegeven n van de 
patroondelen 1  en 5  apart over.
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TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF
9  lusreep (1x knippen): 40 cm lang en 2 cm breed.
11  onderslagreep gulp (1x knippen): 12,5–13–13,75–14,5–15–15,75 cm 

lang en 6 cm breed.
12  rokstrook (2x knippen): 7,5–8–8,5–9–9,5–10 cm lang en 56,5–57,5–

59–60–61–62,5 cm breed.
13  rok (2x knippen): 15–16–17–18–19–20 cm lang en 56,5–57,5–59–60–

61–62,5 cm breed.
14  ceintuur (1x knippen): 7 cm lang en 94–96–98–100–102–104 cm 

breed.

VOOR JE BEGINT
 Leg de patroondelen volgens de knipvoorbeelden op de stof. Knip 
deel 1a  alleen uit de onderlaag van de stof.
 Verstevig de gr ze delen in het knipvoorbeeld.
 Stik de naden smal op de kant door, tenz  het anders wordt beschre-
ven.
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ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR
Zakken en zakkleppen
1. K k voor de uitleg b  model 20 ‘Zo zet je het model in elkaar’ en volg 
de nummers 1 t/m 6.
Panden
2.  Stik de m.achternaden en stik hem met een dubbel stiksel door. Stik 

de m.voornaden vanaf de gulp en stik hem vanaf de gulp door. Stik 
de z naden en stik ze door.

Lussen en gulp
3.  K k voor de uitleg b  model 20 ‘Zo zet je het model in elkaar’ en volg 

de nummers 15 t/m 27, maar stik de bovenrand D  van het gulpbeleg 
1a  en de onderrand van het linker–beleg–voorpand 4  op elkaar.

Rokstrook en rok
4.  Stik de z naden van de rokstroken 

12  en de rokdelen 13 . Stik met een 
inslag een zoom van 1 cm breed 
in de onderrand van de rokstrook 
en de rok. Leg de rokstrook en rok 
met de goede kant naar boven en 
schuif de rok in de rokstrook. Zet 
de bovenranden E  op elkaar.

5.  Stik een rimpeldraad 7 en 13 mm 
vanaf de bovenrand E  van de rok-
strook met rok. Schuif de stof op over de draden tot de lengte van 
de onderrand E  van de panden. Verdeel de rimpels ge kmatig.

6.  Stik de naden E  van de panden en de rokstrook met rok.
Ceintuur
7.  Vouw de ceintuur 14  dubbel. Laat in het midden van de lange rand 

een stukje open. Stik de lange randen en de uiteinden op elkaar, 
maar laat in het midden van de lange rand een stukje open.

8.  Keer de ceintuur. Zoom de opengelaten naad dicht.
Afwerking
9.  Maak het knoopsgat. Sla de jeansknoop en de andere helft van de 

drukkers in.
10.  Zet de binnenknopen aan. R g het knoopsgatenelastiek via de 

knoopsgaten door de bovenrand van de panden.

 Knip de volgende patroondelen uit:

 Heb je een andere lichaamslengte dan aan-
gegeven, dan kun je b  een klein verschil het 
patroon aanpassen door het korter of langer 
te maken.

Je maat nemen
Draag t dens het meten alleen onderkleding. 
Zorg ervoor dat je het meetlint niet te strak 
aantrekt, het moet kunnen draaien/gl den.

Hoe meet je de maten? 
 Lichaamslengte Meet van boven op je 

hoofd tot op de grond. 
 Bovenwijdte Meet rond de borst op het 

meest uitstekende gedeelte. Controleer of 
het meetlint goed horizontaal ligt.

  Taillewijdte Meet rond het smalste deel van 
je taille, over je navel heen. Reken ± 2 cm 
extra als je niet van een strakke taille houdt.

 Heupwijdte Leg de centimeter over het 
zwaarste deel van je billen of heupen. Zorg 
ervoor dat het meetlint horizontaal ligt.

 Ruglengte Meet van het knobbeltje in de 
nek tot op het bandje in de taille.

 Voorlengte  Vanaf het schouderhalspunt, over 
de buste, tot de taille.

 Mouwlengte + schouderbreedte  Meet 
vanaf het schouderhalspunt via je gebogen 
elleboog naar 1 cm onder het polsgewricht.

 Roklengte Meet van het bandje in de taille 
tot de zoom. De tailleband wordt niet mee-
gerekend.

 Zijlengte broek  Vanaf de taille tot de ge-
wenste lengte.

Let op  Onze patronen z n niet te verge ken 
met confectiematen. Het is daarom heel 
belangr k om eerst de maten goed te meten 
voordat je begint. 
 Knoop als uitgangspunt een bandje om de 

taille en laat dit t dens het maatnemen zit-
ten.

 Als je de maten genoteerd hebt, kun je vast-
stellen in welke kledingmaat je valt. 

 Omcirkel in de maattabel de maten die het 
meest met de opgemeten maten overeen- 
komen. Meestal zullen de cirkeltjes in ver-
schillende kolommen staan. Dat betekent 
dat voor verschillende kledingstukken 
andere maten gekozen moeten worden en 
dat soms  
de patronen iets aangepast moeten worden.

 Ga voor bovenstukken (b voorbeeld een 
jurk, blouse of jasje) uit van de bovenw dte 
en voor een broek of rok van de heupw dte. 
Verge k de gemeten lichaamsmaten alt d 
met de maattabel. Meet voor de volledig-
heid ook het patroon na. Let op: afhanke
van het model is een toegift in het patroon 
verwerkt. 

Het patroon overnemen 
B  elk model staat op welk patronenblad de 
patroondelen te vinden z n. De nen van de  
patroondelen z n in de kleuren zwart, rood, 
groen, oranje of blauw afgebeeld

Elk model heeft zijn eigen kleur
De nummers van de patroondelen staan in de  
patroondelen en het knipvoorbeeld. Elke maat  
heeft z n eigen ntype. De maten staan b  de  

nen in de patroondelen afgebeeld.

Markeer de patroondelen die je nodig hebt 
met een viltstift 
Leg doorzichtig patroonpapier op het pa-
tronen-blad en trek de nen over. Neem alle 
tekens, binnenl nen en teksten over. Sommige 
patroon-delen, b voorbeeld belegdelen, 
staan in een patroondeel getekend en moeten 
apart overgenomen worden.

Spiegelen 
Soms moet er van een half patroondeel een  
heel patroondeel gemaakt worden. Leg het 
overgenomen patroon nog een keer op het 
papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu 

twee delen die je op de spiegel n tegen el-
kaar plakt. Zo ontstaat een heel  patroondeel. 
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GESPIEGELD PATROONDEEL

Patroonmaat junioren meisjes en jongensPatroonmaat meisjes en jongens

Maat  56  62  68  74  80  86  92  98  104  110  116  122  128  134  140  146  152  158  164  170  176

Hoofdomvang 46 47 47 48 48 49 50 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 55 55.5 56 56 56 57 58

Lichaamslengte  50  56  62  68  74  80  86  92  98  104  110  116  122  128  134

 42 43 44 46 48 50 51,5 53 55 57 59 61 63 65 67

 42 43 44  46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

 42 44 46  48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70

ruglengte 14.5 16 17.5 19 20.2 21.4 22.6 23.8 25 26.2 27.4 28.6 29.8 31 32,2

140  146  152    158  164  170  176

69/70 71/73 74/76 77/79 80/82 82/85 84/88

60/60 61/62 62/64 63/66 64/68 65/71 66/74

74/74 78/77 82/80 86/83 90/86 91/89 92/92

34.8/33.8 34.8/35.4 36.2/37 37.6/38.6 39/40.2 41.5/41.8 43/44.5

Heb je vragen over patronen uit 
het blad? Mail onze coupeuse: 
coupeuse@newskoolmedia.nl

VRA
G EN?
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Aansluitlijnen
Sommige patroondelen staan in twee of meer 
delen op het patronenblad. Plak deze delen na 
het overnemen volgens de aangegeven tekens 
aan elkaar. 

Doorknippen/afknippen
Sommige patroondelen moeten vóór het 
knippen uit de stof doorgeknipt worden. 
B voorbeeld omdat er een deelnaad in komt.
Of ze moeten vóór het knippen uit de stof 
afgeknipt worden. B voorbeeld omdat je het 
kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.

Teken de volgende patroondelen zelf
Eenvoudige rechte delen, zoals een zakklep 
of tailleband, staan niet op het patronenblad. 
Deze patroondelen teken je zelf. De maten 
staan b  ‘Teken de volgende patroondelen zelf’ 
en z n zonder naad beschreven. De vouwl n 
van deze patroondelen is met een stippell n 
aangegeven

Hoeveel stof heb je nodig? 
K k daarvoor naar het schema dat is afgebeeld 
b  de werkbeschr ing. 
 Gebruik je grote dessins , zoals ruiten en 

strepen, dan is er meer stof nodig: leg de pa-
troondelen zo op de ruit, streep of het dessin, 
dat deze na het naaien mooi doorlopen. 
 Een panel  is een grote afbeelding. 
 Let op Katoen en linnen kunnen krimpen b

het wassen. Was, droog en str k deze stoffen 
voordat je de delen gaat knippen.

De patroondelen op de stof leggen
Leg de patroondelen in één richting, rekening 
houdend met de vleug of het dessin. 

Patroondelen horen recht van draad uit de stof 
geknipt te worden. In het patroondeel staat 
de recht-van-draadl n aangegeven. Zorg dat 
deze n evenw dig loopt met de zelfkant van 
de stof
Let op Sommige delen liggen meerdere keren 
op het knipvoorbeeld.

Het knippen van de stof 
Stofvouw De vouw die ontstaat als de stof 
wordt  dubbelgevouwen.
Zelfkant Is de afgewerkte rand van de stof.
Stof in de breedte dubbel Vouw de stof dub-
bel waarb  de goede kant van de stof en de 
zelfkanten op elkaar liggen. 
Stof enkel Leg de stof open met de goede 
kant naar  boven. Let op dat je in dit geval 
linker- en rechterpatroondelen knipt.
Twee stofvouwen Vouw de stof naar het mid-
den dubbel, zodat de zelfkanten in het midden 
óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan 
komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee 
stofvouwen.

Let op Knipmode is niet aansprakel k voor de gevolgen van 
foutjes in de stofberekening of de stofkeuze. Om je patroon mooi 
passend te maken en om problemen te voorkomen kun je eerst 
een proefmodel maken van een goedkope stof, voordat je het 
model uit een mooie stof gaat knippen.

Naden en zomen aantekenen
In de patroondelen z n geen naden en zomen 
verwerkt.  Knip daarom de 
volgende naadbreedtes aan: 1 cm b  ronde 
naden en belegranden, 1 cm aan de onder-
kant van de armsgaten, naar de schouderkop 
verlopend tot 3 cm, 2 cm b  mouwkoppen, 2 
cm b  overige naden, 3 à 6 cm b  zomen. Knip 
b  rechte delen rondom 1 cm naad aan.

Platstikken
Knip de naden ongel k af.   Leg de naden 
onder het beleg of de voering. Stik het beleg 
of de voering smal op de kant door. Het beleg 
of de voering valt nu beter naar de verkeerde 
kant.

In de naad stikken
Stik de tailleband op de goede kant in de naad 
door.

Rits op maat maken
Deelbare rits
Maak deelbare ritsen aan de bovenkant korter 
door de overbodige tandjes met een  te 

ren. Maak boven de laatste tandjes een 
stevig trensje.

Gewone rits
Maak niet deelbare ritsen aan de onderkant 
korter. Meet de lengte op en maak een stevig 
trensje. Knip de rits ± 1.5 cm onder het trensje af.
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BELEG OF VOERING

DOORSTIKKEN

platstikken
in de naad
stikken

Tek. 5

Nieuwe tekening voor platstikken en in de naad naaien.

Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

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, controlee rt 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.

CONTROLE VLAK

10 cm

10
 c

m

Artikel KN2002-20broek_pdfpatroon
             KN2002-21rok_pdfpatroon

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF
9  lusreep (1x knippen): 40 cm lang en 2 cm breed.
11  onderslagreep gulp (1x knippen): 12,5–13–13,75–14,5–15–15,75 cm 

lang en 6 cm breed.
12  rokstrook (2x knippen): 7,5–8–8,5–9–9,5–10 cm lang en 56,5–57,5–

59–60–61–62,5 cm breed.
13  rok (2x knippen): 15–16–17–18–19–20 cm lang en 56,5–57,5–59–60–

61–62,5 cm breed.
14  ceintuur (1x knippen): 7 cm lang en 94–96–98–100–102–104 cm 

breed.

VOOR JE BEGINT
 Leg de patroondelen volgens de knipvoorbeelden op de stof. Knip 
deel 1a  alleen uit de onderlaag van de stof.
 Verstevig de gr ze delen in het knipvoorbeeld.
 Stik de naden smal op de kant door, tenz  het anders wordt beschre-
ven.

ze
lfk

an
t

dessinstof 1/2 stofbr. 70 cm

14

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR
Zakken en zakkleppen
1. K k voor de uitleg b  model 20 ‘Zo zet je het model in elkaar’ en volg 
de nummers 1 t/m 6.
Panden
2.  Stik de m.achternaden en stik hem met een dubbel stiksel door. Stik 

de m.voornaden vanaf de gulp en stik hem vanaf de gulp door. Stik 
de z naden en stik ze door.

Lussen en gulp
3.  K k voor de uitleg b  model 20 ‘Zo zet je het model in elkaar’ en volg 

de nummers 15 t/m 27, maar stik de bovenrand D  van het gulpbeleg 
1a  en de onderrand van het linker–beleg–voorpand 4  op elkaar.

Rokstrook en rok
4.  Stik de z naden van de rokstroken 

12  en de rokdelen 13 . Stik met een 
inslag een zoom van 1 cm breed 
in de onderrand van de rokstrook 
en de rok. Leg de rokstrook en rok 
met de goede kant naar boven en 
schuif de rok in de rokstrook. Zet 
de bovenranden E  op elkaar.

5.  Stik een rimpeldraad 7 en 13 mm 
vanaf de bovenrand E  van de rok-
strook met rok. Schuif de stof op over de draden tot de lengte van 
de onderrand E  van de panden. Verdeel de rimpels ge kmatig.

6.  Stik de naden E  van de panden en de rokstrook met rok.
Ceintuur
7.  Vouw de ceintuur 14  dubbel. Laat in het midden van de lange rand 

een stukje open. Stik de lange randen en de uiteinden op elkaar, 
maar laat in het midden van de lange rand een stukje open.

8.  Keer de ceintuur. Zoom de opengelaten naad dicht.
Afwerking
9.  Maak het knoopsgat. Sla de jeansknoop en de andere helft van de 

drukkers in.
10.  Zet de binnenknopen aan. R g het knoopsgatenelastiek via de 

knoopsgaten door de bovenrand van de panden.
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1
Leg voor het stikken de delen met 

de goede kanten op elkaar.

2
Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.

 3
Strijk de naden na het stikken open en 

de �guurnaden plat.

4
Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld 

staan op de patroondelen.

KN
IPTIPS

 

Knip de volgende patroondelen uit:

K k alt d eerst naar de informatie ‘Hoe te beginnen’  en de 
basis naaitips op knipmode.nl/naaitips.

     BROEK 20
Je kunt dit model maken in de maten 104 t/m 134.

DIT HEB JE NODIG
Stof van 140 cm breed: voor de maten 104 : 0,80 m; 110 : 0,85 m; 116 : 
0,90 m; 122 : 0,95 m; 128 : 1,00 m; 134 : 1,10 m.
Fournituren : Vlieseline (H 180)  1 knoop  6 drukkers  1 rits van 12 cm 
(op maat maken)  doorstikgaren  knoopsgatenelastiek  2 binnenkno-
pen.

1  voorpand 5  achterpand
1a  gulpbeleg 5a  beleg–achterpand
2  onder–voorpand 6  onder–achterpand
3  heupdeel met onderzak 7  z zak
4  voorpand–beleg 8  zakklep–boven en onder
Let op : knip voor de bovenzak het patroondeel 3  op de aangegeven 

n af. Neem de belegdelen 1a  en 5a  volgens de aangegeven n van 
de patroondelen 1  en 5  apart over.
TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF
9  lusreep (1x knippen): 40 cm lang en 2 cm breed.
10  zoombies (2x knippen): 2 cm lang en 29 cm breed.
11  onderslagreep gulp (1x knippen): 12,5–13–13,75–14,5–15–15,75 cm 

lang en 6 cm breed.
VOOR JE BEGINT
 Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Knip de 
onderrand van de onderpanden 2  en 6  zonder zoom. Knip deel 1a  
alleen uit de onderlaag van de stof.
 Verstevig de gr ze delen in het knipvoorbeeld.
 Stik de naden smal op de kant door, tenz  het anders wordt beschre-
ven.

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR
Zakken
1.  Stik de naad A  van de bovenzak 3  en het voorpand 1  op elkaar. 

Vouw de zak naar binnen en stik de zakingang door.
2.  Schuif het heupdeel met onderzak 3  met de goede kant naar boven 

KN2002-20

st
of

vo
uw

ze
lfk

an
t

1/2 stofbr. 70 cm

B

C

B C

B
C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

B

C

C

FF

D

D
E

E

J

G

J

G

H

J

G

H

J

G

10

11

2

1

3

4

5

6

7

8

9

3

1a

5a

8

88

8 8

tot de zak n A  onder het voorpand. Stik de buitenrand van de 
zakken. R g de bovenrand B  en de z naad van de zakken en het 
voorpand op elkaar.

Zakkleppen
3.  Stik het midden van de zakklep–

boven 8  door en 3 mm aan weerz -
den van dit stiksel. Sla de drukker 
op de aangegeven plaats in de 
zakklep–onder 8 .

4.  Stik de buitenranden van klep–bo-
ven en onder op elkaar; laat de 
bovenrand C  open. Keer de klep 
en r g de bovenrand C  op elkaar. 
Stik de buitenrand van de klep 
door.

5.  Leg de bovenrand C  van de klep op de n C  van het heupdeel, zorg 
dat de klep naar de z naad w st. Stik de klep op de n C  vast. Vouw 
de klep naar beneden en stik de aanzetrand C  door.

6.  Stik de andere kleppen op dezelfde manier op het achterpand 
5 , laat deze kleppen naar de boven w zen en stik een trens in de 
bovenhoeken.

Panden
7.  Stik de dwarsnaden D  van het voorpand en het onder–voorpand 2 . 

Stik de dwarsnaden E  van het achterpand en het onder–onderpand 
6 . Stik de dwarsnaden D  en E  met en dubbel stiksel door.

8.  Stik de z naden en stik ze met een enkel stiksel door.
Zijzakken
9.  Vouw de z zak 7  dubbel en stik de vouw nen F  van boven tot 5 cm 

vast. Stik de vouw nen aan de onderrand vanaf de patroo n vast.
10.  Vouw het midden van de zak op de gestikte naad en vouw de 

plooidieptes naar links en rechts. Zet de plooi op de bovenrand en 
onderrand van de z zak vast.

11.  Vouw het beleg van de z zak naar binnen en stik hem op beleg-
breedte vast.

12.  Vouw de overige naden van de zak naar binnen. Stik de zak volgens 
de zakl n G  op de panden.

13.  Leg de bovenrand C  van de klep boven de z zak op de panden. Stik 
de klep op de panden, zorg dat de klep naar de boven w st. Vouw 
de klep naar beneden en stik de aanzetrand C  door.

Naden
14.  Stik de binnenbeennaden en stik deze met een enkel stiksel door. 

Stik de kruisnaden vanaf het teken tot de bovenrand B  van het ach-
terpand.

Lussen
15.  Vouw de naad aan de lange randen van de lusreep 9  naar binnen. 

Vouw de lusreep met de verkeerde kant op elkaar en stik de lange 
randen op elkaar. Stik de reep langs de vouw door.

16.  Knip de reep in 5 ge ke delen. Speld een uiteinde van de lussen op 
de bovenrand B  van de panden.

Gulp
17.  Knip het linker–voorpand op de m.voor n af.
18.  Vouw de naad van de rechter–onderslag 1 cm vóór de m.voor

naar binnen. Leg de rits en de panden met de goede kant naar bo-
ven. Speld de rechterhelft van de rits onder de rechter–onderslag 
van de gulp.

19.  Vouw de onderslagreep gulp 11  met de goede kant op elkaar dub-
bel. Stik de bovenrand van de onderslagreep gulp op elkaar. Keer 
de onderslagreep.

20.  Leg de onderslagreep gulp vanaf de patroo n aan de bovenrand 
B  onder de rits. Stik de rand van de rechter–onderslag smal op de 
kant op de rits en onderslagreep vast.

Aansluitlijnen
Sommige patroondelen staan in twee of meer 
delen op het patronenblad. Plak deze delen na 
het overnemen volgens de aangegeven tekens 
aan elkaar. 

Doorknippen/afknippen
Sommige patroondelen moeten vóór het 
knippen uit de stof doorgeknipt worden. 
B voorbeeld omdat er een deelnaad in komt.
Of ze moeten vóór het knippen uit de stof 
afgeknipt worden. B voorbeeld omdat je het 
kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.

Teken de volgende patroondelen zelf
Eenvoudige rechte delen, zoals een zakklep 
of tailleband, staan niet op het patronenblad. 
Deze patroondelen teken je zelf. De maten 
staan b  ‘Teken de volgende patroondelen zelf’ 
en z n zonder naad beschreven. De vouwl n 
van deze patroondelen is met een stippell n 
aangegeven

Hoeveel stof heb je nodig? 
K k daarvoor naar het schema dat is afgebeeld 
b  de werkbeschr ing. 
 Gebruik je grote dessins , zoals ruiten en 

strepen, dan is er meer stof nodig: leg de pa-
troondelen zo op de ruit, streep of het dessin, 
dat deze na het naaien mooi doorlopen. 
 Een panel  is een grote afbeelding. 
 Let op Katoen en linnen kunnen krimpen b

het wassen. Was, droog en str k deze stoffen 
voordat je de delen gaat knippen.

De patroondelen op de stof leggen
Leg de patroondelen in één richting, rekening 
houdend met de vleug of het dessin. 

Patroondelen horen recht van draad uit de stof 
geknipt te worden. In het patroondeel staat 
de recht-van-draadl n aangegeven. Zorg dat 
deze n evenw dig loopt met de zelfkant van 
de stof
Let op Sommige delen liggen meerdere keren 
op het knipvoorbeeld.

Het knippen van de stof 
Stofvouw De vouw die ontstaat als de stof 
wordt  dubbelgevouwen.
Zelfkant Is de afgewerkte rand van de stof.
Stof in de breedte dubbel Vouw de stof dub-
bel waarb  de goede kant van de stof en de 
zelfkanten op elkaar liggen. 
Stof enkel Leg de stof open met de goede 
kant naar  boven. Let op dat je in dit geval 
linker- en rechterpatroondelen knipt.
Twee stofvouwen Vouw de stof naar het mid-
den dubbel, zodat de zelfkanten in het midden 
óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan 
komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee 
stofvouwen.

Let op Knipmode is niet aansprakel k voor de gevolgen van 
foutjes in de stofberekening of de stofkeuze. Om je patroon mooi 
passend te maken en om problemen te voorkomen kun je eerst 
een proefmodel maken van een goedkope stof, voordat je het 
model uit een mooie stof gaat knippen.

Naden en zomen aantekenen
In de patroondelen z n geen naden en zomen 
verwerkt.  Knip daarom de 
volgende naadbreedtes aan: 1 cm b  ronde 
naden en belegranden, 1 cm aan de onder-
kant van de armsgaten, naar de schouderkop 
verlopend tot 3 cm, 2 cm b  mouwkoppen, 2 
cm b  overige naden, 3 à 6 cm b  zomen. Knip 
b  rechte delen rondom 1 cm naad aan.

Platstikken
Knip de naden ongel k af.   Leg de naden 
onder het beleg of de voering. Stik het beleg 
of de voering smal op de kant door. Het beleg 
of de voering valt nu beter naar de verkeerde 
kant.

In de naad stikken
Stik de tailleband op de goede kant in de naad 
door.

Rits op maat maken
Deelbare rits
Maak deelbare ritsen aan de bovenkant korter 
door de overbodige tandjes met een  te 

ren. Maak boven de laatste tandjes een 
stevig trensje.

Gewone rits
Maak niet deelbare ritsen aan de onderkant 
korter. Meet de lengte op en maak een stevig 
trensje. Knip de rits ± 1.5 cm onder het trensje af.
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Nieuwe tekening voor platstikken en in de naad naaien.
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CONTROLE VLAK

10 cm

10
 c

m

1
Leg voor het stikken de delen met 

de goede kanten op elkaar.

2
Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.

 3
Strijk de naden na het stikken open en 

de �guurnaden plat.

4
Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld 

staan op de patroondelen.

KN
IPTIPS

 

Knip de volgende patroondelen uit:

K k alt d eerst naar de informatie ‘Hoe te beginnen’  en de 
basis naaitips op knipmode.nl/naaitips.

     BROEK 20
Je kunt dit model maken in de maten 104 t/m 134.

DIT HEB JE NODIG
Stof van 140 cm breed: voor de maten 104 : 0,80 m; 110 : 0,85 m; 116 : 
0,90 m; 122 : 0,95 m; 128 : 1,00 m; 134 : 1,10 m.
Fournituren : Vlieseline (H 180)  1 knoop  6 drukkers  1 rits van 12 cm 
(op maat maken)  doorstikgaren  knoopsgatenelastiek  2 binnenkno-
pen.

1  voorpand 5  achterpand
1a  gulpbeleg 5a  beleg–achterpand
2  onder–voorpand 6  onder–achterpand
3  heupdeel met onderzak 7  z zak
4  voorpand–beleg 8  zakklep–boven en onder
Let op : knip voor de bovenzak het patroondeel 3  op de aangegeven 

n af. Neem de belegdelen 1a  en 5a  volgens de aangegeven n van 
de patroondelen 1  en 5  apart over.
TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF
9  lusreep (1x knippen): 40 cm lang en 2 cm breed.
10  zoombies (2x knippen): 2 cm lang en 29 cm breed.
11  onderslagreep gulp (1x knippen): 12,5–13–13,75–14,5–15–15,75 cm 

lang en 6 cm breed.
VOOR JE BEGINT
 Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Knip de 
onderrand van de onderpanden 2  en 6  zonder zoom. Knip deel 1a  
alleen uit de onderlaag van de stof.
 Verstevig de gr ze delen in het knipvoorbeeld.
 Stik de naden smal op de kant door, tenz  het anders wordt beschre-
ven.

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR
Zakken
1.  Stik de naad A  van de bovenzak 3  en het voorpand 1  op elkaar. 

Vouw de zak naar binnen en stik de zakingang door.
2.  Schuif het heupdeel met onderzak 3  met de goede kant naar boven 
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tot de zak n A  onder het voorpand. Stik de buitenrand van de 
zakken. R g de bovenrand B  en de z naad van de zakken en het 
voorpand op elkaar.

Zakkleppen
3.  Stik het midden van de zakklep–

boven 8  door en 3 mm aan weerz -
den van dit stiksel. Sla de drukker 
op de aangegeven plaats in de 
zakklep–onder 8 .

4.  Stik de buitenranden van klep–bo-
ven en onder op elkaar; laat de 
bovenrand C  open. Keer de klep 
en r g de bovenrand C  op elkaar. 
Stik de buitenrand van de klep 
door.

5.  Leg de bovenrand C  van de klep op de n C  van het heupdeel, zorg 
dat de klep naar de z naad w st. Stik de klep op de n C  vast. Vouw 
de klep naar beneden en stik de aanzetrand C  door.

6.  Stik de andere kleppen op dezelfde manier op het achterpand 
5 , laat deze kleppen naar de boven w zen en stik een trens in de 
bovenhoeken.

Panden
7.  Stik de dwarsnaden D  van het voorpand en het onder–voorpand 2 . 

Stik de dwarsnaden E  van het achterpand en het onder–onderpand 
6 . Stik de dwarsnaden D  en E  met en dubbel stiksel door.

8.  Stik de z naden en stik ze met een enkel stiksel door.
Zijzakken
9.  Vouw de z zak 7  dubbel en stik de vouw nen F  van boven tot 5 cm 

vast. Stik de vouw nen aan de onderrand vanaf de patroo n vast.
10.  Vouw het midden van de zak op de gestikte naad en vouw de 

plooidieptes naar links en rechts. Zet de plooi op de bovenrand en 
onderrand van de z zak vast.

11.  Vouw het beleg van de z zak naar binnen en stik hem op beleg-
breedte vast.

12.  Vouw de overige naden van de zak naar binnen. Stik de zak volgens 
de zakl n G  op de panden.

13.  Leg de bovenrand C  van de klep boven de z zak op de panden. Stik 
de klep op de panden, zorg dat de klep naar de boven w st. Vouw 
de klep naar beneden en stik de aanzetrand C  door.

Naden
14.  Stik de binnenbeennaden en stik deze met een enkel stiksel door. 

Stik de kruisnaden vanaf het teken tot de bovenrand B  van het ach-
terpand.

Lussen
15.  Vouw de naad aan de lange randen van de lusreep 9  naar binnen. 

Vouw de lusreep met de verkeerde kant op elkaar en stik de lange 
randen op elkaar. Stik de reep langs de vouw door.

16.  Knip de reep in 5 ge ke delen. Speld een uiteinde van de lussen op 
de bovenrand B  van de panden.

Gulp
17.  Knip het linker–voorpand op de m.voor n af.
18.  Vouw de naad van de rechter–onderslag 1 cm vóór de m.voor

naar binnen. Leg de rits en de panden met de goede kant naar bo-
ven. Speld de rechterhelft van de rits onder de rechter–onderslag 
van de gulp.

19.  Vouw de onderslagreep gulp 11  met de goede kant op elkaar dub-
bel. Stik de bovenrand van de onderslagreep gulp op elkaar. Keer 
de onderslagreep.

20.  Leg de onderslagreep gulp vanaf de patroo n aan de bovenrand 
B  onder de rits. Stik de rand van de rechter–onderslag smal op de 
kant op de rits en onderslagreep vast.

Knip de volgende patroondelen uit:

K k alt d eerst naar de informatie ‘Hoe te beginnen’  en de 
basis naaitips op knipmode.nl/naaitips.

21.  Stik de bovenrand H  van het gulpbeleg 1a  en de onderrand van 
het linker–beleg–voorpand 4  op elkaar. Stik de voorranden van het 
linker–beleg–voorpand met gulpbeleg en de linker–voorrand van 
het voorpand op elkaar.

22.  Vouw het gulpbeleg met voorpand–beleg naar binnen. Stik de voor-
rand met een dubbel stiksel door. Leg de linkerrand van de gulp op 
de onderslagreep, tegen de m.voor n van de rechterrand en r g 
hem vast. Stik de andere helft van de rits alleen op het gulpbeleg 
vast.

23.  Stik de z naden van de belegpanden 4  en 5a . Maak de knoopsga-
ten in het beleg–voorpand.

24.  Vouw het beleg naar de goede kant en leg het op de bovenrand 
van de panden. Stik de taillenaden B  van de belegpanden en de 
panden op elkaar. Knip de taillenaad B  tot 2 mm vóór het stiksel in.

25.  Vouw het beleg naar binnen. Zoom de rechterrand van het beleg–
voorpand met een inslag op het stiksel van de onderslagreep gulp 
vast. Zet aan de binnenkant de onderrand van de belegdelen op de 
z naden van de panden vast. Stik de bovenrand van de panden met 
een enkel stiksel door en met een dubbel stiksel op belegbreedte 
door.

26.  Stik de linkerrand van de gulp 3 cm vanaf de m.voor n door, laat 
het stiksel aan de onderkant rond naar de kruisnaad lopen. Stik de 
kruisnaad vanaf de gulp met een dubbel stiksel door.

27.  Stik het andere uiteinde van de lussen met een inslag op de panden 
vast.

Zoombiezen
28.  Vouw de zoombies 10  dubbel en stik de korte uiteinden op elkaar.
29.  Leg de goede kant van de zoombies op de verkeerde kant van de 

onderpanden. Stik een naad J  van de zoombies en de onderrand 
van de onderpanden.

30.  Vouw de bies om de onderrand en stik de andere naad smal op de 
kant met een inslag op de goede kant vast.

Afwerking
31.  Maak het knoopsgat. Zet de knoop aan. Sla de andere helft van de 

drukkers in.
32.  Zet de binnenknopen aan. R g het knoopsgatenelastiek via de 

knoopsgaten door de bovenrand van de panden.

     ROK 21
Je kunt dit model maken in de maten 104 t/m 134.

DIT HEB JE NODIG
Stof van 140 cm breed: voor de maten 104 t/m 134 : 0,50 m; dessinstof 
van 140 cm breed: voor de maten 104 : 0,40 m; 110/116 : 0,45 m; 122 
t/m 134 : 0,50 m.
Fournituren : Vlieseline (H 180)  1 jeansknoop  4 drukkers  1 rits van 
12 cm (op maat maken)  doorstikgaren  knoopsgatenelastiek  2 bin-
nenknopen.

1  voorpand 5  achterpand
1a  gulpbeleg 5a  beleg–achterpand
3  heupdeel met onderzak 8  zakklep–boven en onder
4  voorpand–beleg
Let op : knip de patroondelen 1  en 5  op de aangegeven lengte n af. 
Knip voor de bovenzak het patroondeel 3  op de aangegeven n af. 
Neem de belegdelen 1a  en 5a  volgens de aangegeven n van de 
patroondelen 1  en 5  apart over.
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tot de zak n A  onder het voorpand. Stik de buitenrand van de 
zakken. R g de bovenrand B  en de z naad van de zakken en het 
voorpand op elkaar.

Zakkleppen
3.  Stik het midden van de zakklep–

boven 8  door en 3 mm aan weerz -
den van dit stiksel. Sla de drukker 
op de aangegeven plaats in de 
zakklep–onder 8 .

4.  Stik de buitenranden van klep–bo-
ven en onder op elkaar; laat de 
bovenrand C  open. Keer de klep 
en r g de bovenrand C  op elkaar. 
Stik de buitenrand van de klep 
door.

5.  Leg de bovenrand C  van de klep op de n C  van het heupdeel, zorg 
dat de klep naar de z naad w st. Stik de klep op de n C  vast. Vouw 
de klep naar beneden en stik de aanzetrand C  door.

6.  Stik de andere kleppen op dezelfde manier op het achterpand 
5 , laat deze kleppen naar de boven w zen en stik een trens in de 
bovenhoeken.

Panden
7.  Stik de dwarsnaden D  van het voorpand en het onder–voorpand 2 . 

Stik de dwarsnaden E  van het achterpand en het onder–onderpand 
6 . Stik de dwarsnaden D  en E  met en dubbel stiksel door.

8.  Stik de z naden en stik ze met een enkel stiksel door.
Zijzakken
9.  Vouw de z zak 7  dubbel en stik de vouw nen F  van boven tot 5 cm 

vast. Stik de vouw nen aan de onderrand vanaf de patroo n vast.
10.  Vouw het midden van de zak op de gestikte naad en vouw de 

plooidieptes naar links en rechts. Zet de plooi op de bovenrand en 
onderrand van de z zak vast.

11.  Vouw het beleg van de z zak naar binnen en stik hem op beleg-
breedte vast.

12.  Vouw de overige naden van de zak naar binnen. Stik de zak volgens 
de zakl n G  op de panden.

13.  Leg de bovenrand C  van de klep boven de z zak op de panden. Stik 
de klep op de panden, zorg dat de klep naar de boven w st. Vouw 
de klep naar beneden en stik de aanzetrand C  door.

Naden
14.  Stik de binnenbeennaden en stik deze met een enkel stiksel door. 

Stik de kruisnaden vanaf het teken tot de bovenrand B  van het ach-
terpand.

Lussen
15.  Vouw de naad aan de lange randen van de lusreep 9  naar binnen. 

Vouw de lusreep met de verkeerde kant op elkaar en stik de lange 
randen op elkaar. Stik de reep langs de vouw door.

16.  Knip de reep in 5 ge ke delen. Speld een uiteinde van de lussen op 
de bovenrand B  van de panden.

Gulp
17.  Knip het linker–voorpand op de m.voor n af.
18.  Vouw de naad van de rechter–onderslag 1 cm vóór de m.voor

naar binnen. Leg de rits en de panden met de goede kant naar bo-
ven. Speld de rechterhelft van de rits onder de rechter–onderslag 
van de gulp.

19.  Vouw de onderslagreep gulp 11  met de goede kant op elkaar dub-
bel. Stik de bovenrand van de onderslagreep gulp op elkaar. Keer 
de onderslagreep.

20.  Leg de onderslagreep gulp vanaf de patroo n aan de bovenrand 
B  onder de rits. Stik de rand van de rechter–onderslag smal op de 
kant op de rits en onderslagreep vast.

Knip de volgende patroondelen uit:

K k alt d eerst naar de informatie ‘Hoe te beginnen’  en de 
basis naaitips op knipmode.nl/naaitips.

21.  Stik de bovenrand H  van het gulpbeleg 1a  en de onderrand van 
het linker–beleg–voorpand 4  op elkaar. Stik de voorranden van het 
linker–beleg–voorpand met gulpbeleg en de linker–voorrand van 
het voorpand op elkaar.

22.  Vouw het gulpbeleg met voorpand–beleg naar binnen. Stik de voor-
rand met een dubbel stiksel door. Leg de linkerrand van de gulp op 
de onderslagreep, tegen de m.voor n van de rechterrand en r g 
hem vast. Stik de andere helft van de rits alleen op het gulpbeleg 
vast.

23.  Stik de z naden van de belegpanden 4  en 5a . Maak de knoopsga-
ten in het beleg–voorpand.

24.  Vouw het beleg naar de goede kant en leg het op de bovenrand 
van de panden. Stik de taillenaden B  van de belegpanden en de 
panden op elkaar. Knip de taillenaad B  tot 2 mm vóór het stiksel in.

25.  Vouw het beleg naar binnen. Zoom de rechterrand van het beleg–
voorpand met een inslag op het stiksel van de onderslagreep gulp 
vast. Zet aan de binnenkant de onderrand van de belegdelen op de 
z naden van de panden vast. Stik de bovenrand van de panden met 
een enkel stiksel door en met een dubbel stiksel op belegbreedte 
door.

26.  Stik de linkerrand van de gulp 3 cm vanaf de m.voor n door, laat 
het stiksel aan de onderkant rond naar de kruisnaad lopen. Stik de 
kruisnaad vanaf de gulp met een dubbel stiksel door.

27.  Stik het andere uiteinde van de lussen met een inslag op de panden 
vast.

Zoombiezen
28.  Vouw de zoombies 10  dubbel en stik de korte uiteinden op elkaar.
29.  Leg de goede kant van de zoombies op de verkeerde kant van de 

onderpanden. Stik een naad J  van de zoombies en de onderrand 
van de onderpanden.

30.  Vouw de bies om de onderrand en stik de andere naad smal op de 
kant met een inslag op de goede kant vast.

Afwerking
31.  Maak het knoopsgat. Zet de knoop aan. Sla de andere helft van de 

drukkers in.
32.  Zet de binnenknopen aan. R g het knoopsgatenelastiek via de 

knoopsgaten door de bovenrand van de panden.

     ROK 21
Je kunt dit model maken in de maten 104 t/m 134.

DIT HEB JE NODIG
Stof van 140 cm breed: voor de maten 104 t/m 134 : 0,50 m; dessinstof 
van 140 cm breed: voor de maten 104 : 0,40 m; 110/116 : 0,45 m; 122 
t/m 134 : 0,50 m.
Fournituren : Vlieseline (H 180)  1 jeansknoop  4 drukkers  1 rits van 
12 cm (op maat maken)  doorstikgaren  knoopsgatenelastiek  2 bin-
nenknopen.

1  voorpand 5  achterpand
1a  gulpbeleg 5a  beleg–achterpand
3  heupdeel met onderzak 8  zakklep–boven en onder
4  voorpand–beleg
Let op : knip de patroondelen 1  en 5  op de aangegeven lengte n af. 
Knip voor de bovenzak het patroondeel 3  op de aangegeven n af. 
Neem de belegdelen 1a  en 5a  volgens de aangegeven n van de 
patroondelen 1  en 5  apart over.
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TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF
9  lusreep (1x knippen): 40 cm lang en 2 cm breed.
11  onderslagreep gulp (1x knippen): 12,5–13–13,75–14,5–15–15,75 cm 

lang en 6 cm breed.
12  rokstrook (2x knippen): 7,5–8–8,5–9–9,5–10 cm lang en 56,5–57,5–

59–60–61–62,5 cm breed.
13  rok (2x knippen): 15–16–17–18–19–20 cm lang en 56,5–57,5–59–60–

61–62,5 cm breed.
14  ceintuur (1x knippen): 7 cm lang en 94–96–98–100–102–104 cm 

breed.

VOOR JE BEGINT
 Leg de patroondelen volgens de knipvoorbeelden op de stof. Knip 
deel 1a  alleen uit de onderlaag van de stof.
 Verstevig de gr ze delen in het knipvoorbeeld.
 Stik de naden smal op de kant door, tenz  het anders wordt beschre-
ven.

ze
lfk

an
t

dessinstof 1/2 stofbr. 70 cm

14

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR
Zakken en zakkleppen
1. K k voor de uitleg b  model 20 ‘Zo zet je het model in elkaar’ en volg 
de nummers 1 t/m 6.
Panden
2.  Stik de m.achternaden en stik hem met een dubbel stiksel door. Stik 

de m.voornaden vanaf de gulp en stik hem vanaf de gulp door. Stik 
de z naden en stik ze door.

Lussen en gulp
3.  K k voor de uitleg b  model 20 ‘Zo zet je het model in elkaar’ en volg 

de nummers 15 t/m 27, maar stik de bovenrand D  van het gulpbeleg 
1a  en de onderrand van het linker–beleg–voorpand 4  op elkaar.

Rokstrook en rok
4.  Stik de z naden van de rokstroken 

12  en de rokdelen 13 . Stik met een 
inslag een zoom van 1 cm breed 
in de onderrand van de rokstrook 
en de rok. Leg de rokstrook en rok 
met de goede kant naar boven en 
schuif de rok in de rokstrook. Zet 
de bovenranden E  op elkaar.

5.  Stik een rimpeldraad 7 en 13 mm 
vanaf de bovenrand E  van de rok-
strook met rok. Schuif de stof op over de draden tot de lengte van 
de onderrand E  van de panden. Verdeel de rimpels ge kmatig.

6.  Stik de naden E  van de panden en de rokstrook met rok.
Ceintuur
7.  Vouw de ceintuur 14  dubbel. Laat in het midden van de lange rand 

een stukje open. Stik de lange randen en de uiteinden op elkaar, 
maar laat in het midden van de lange rand een stukje open.

8.  Keer de ceintuur. Zoom de opengelaten naad dicht.
Afwerking
9.  Maak het knoopsgat. Sla de jeansknoop en de andere helft van de 

drukkers in.
10.  Zet de binnenknopen aan. R g het knoopsgatenelastiek via de 

knoopsgaten door de bovenrand van de panden.
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Knip de volgende patroondelen uit:

K k alt d eerst naar de informatie ‘Hoe te beginnen’  en de 
basis naaitips op knipmode.nl/naaitips.

21.  Stik de bovenrand H  van het gulpbeleg 1a  en de onderrand van 
het linker–beleg–voorpand 4  op elkaar. Stik de voorranden van het 
linker–beleg–voorpand met gulpbeleg en de linker–voorrand van 
het voorpand op elkaar.

22.  Vouw het gulpbeleg met voorpand–beleg naar binnen. Stik de voor-
rand met een dubbel stiksel door. Leg de linkerrand van de gulp op 
de onderslagreep, tegen de m.voor n van de rechterrand en r g 
hem vast. Stik de andere helft van de rits alleen op het gulpbeleg 
vast.

23.  Stik de z naden van de belegpanden 4  en 5a . Maak de knoopsga-
ten in het beleg–voorpand.

24.  Vouw het beleg naar de goede kant en leg het op de bovenrand 
van de panden. Stik de taillenaden B  van de belegpanden en de 
panden op elkaar. Knip de taillenaad B  tot 2 mm vóór het stiksel in.

25.  Vouw het beleg naar binnen. Zoom de rechterrand van het beleg–
voorpand met een inslag op het stiksel van de onderslagreep gulp 
vast. Zet aan de binnenkant de onderrand van de belegdelen op de 
z naden van de panden vast. Stik de bovenrand van de panden met 
een enkel stiksel door en met een dubbel stiksel op belegbreedte 
door.

26.  Stik de linkerrand van de gulp 3 cm vanaf de m.voor n door, laat 
het stiksel aan de onderkant rond naar de kruisnaad lopen. Stik de 
kruisnaad vanaf de gulp met een dubbel stiksel door.

27.  Stik het andere uiteinde van de lussen met een inslag op de panden 
vast.

Zoombiezen
28.  Vouw de zoombies 10  dubbel en stik de korte uiteinden op elkaar.
29.  Leg de goede kant van de zoombies op de verkeerde kant van de 

onderpanden. Stik een naad J  van de zoombies en de onderrand 
van de onderpanden.

30.  Vouw de bies om de onderrand en stik de andere naad smal op de 
kant met een inslag op de goede kant vast.

Afwerking
31.  Maak het knoopsgat. Zet de knoop aan. Sla de andere helft van de 

drukkers in.
32.  Zet de binnenknopen aan. R g het knoopsgatenelastiek via de 

knoopsgaten door de bovenrand van de panden.

     ROK 21
Je kunt dit model maken in de maten 104 t/m 134.

DIT HEB JE NODIG
Stof van 140 cm breed: voor de maten 104 t/m 134 : 0,50 m; dessinstof 
van 140 cm breed: voor de maten 104 : 0,40 m; 110/116 : 0,45 m; 122 
t/m 134 : 0,50 m.
Fournituren : Vlieseline (H 180)  1 jeansknoop  4 drukkers  1 rits van 
12 cm (op maat maken)  doorstikgaren  knoopsgatenelastiek  2 bin-
nenknopen.

1  voorpand 5  achterpand
1a  gulpbeleg 5a  beleg–achterpand
3  heupdeel met onderzak 8  zakklep–boven en onder
4  voorpand–beleg
Let op : knip de patroondelen 1  en 5  op de aangegeven lengte n af. 
Knip voor de bovenzak het patroondeel 3  op de aangegeven n af. 
Neem de belegdelen 1a  en 5a  volgens de aangegeven n van de 
patroondelen 1  en 5  apart over.

KN2002-21

st
of

vo
uw

ze
lfk

an
t

1/2 stofbr. 70 cm

st
of

vo
uw

dessinstof 1/2 stofbr. 70 cm

E

E
B

B

B

C

A
B

C

A

B

C

A

B

C

B

CC
D

D

EE

12

13

11

1

34

5

8

9 3

1a

5a

888

KN2002-21
st

of
vo

uw

ze
lfk

an
t

1/2 stofbr. 70 cm
st

of
vo

uw

ze
lfk

an
t

dessinstof 1/2 stofbr. 70 cm

E

E
B

B

B

C

A
B

C

A

B

C

A

B

C

B

CC
D

D

EE

12

13

14

11

1

34

5

8

9 3

1a

5a

888

TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF
9  lusreep (1x knippen): 40 cm lang en 2 cm breed.
11  onderslagreep gulp (1x knippen): 12,5–13–13,75–14,5–15–15,75 cm 

lang en 6 cm breed.
12  rokstrook (2x knippen): 7,5–8–8,5–9–9,5–10 cm lang en 56,5–57,5–

59–60–61–62,5 cm breed.
13  rok (2x knippen): 15–16–17–18–19–20 cm lang en 56,5–57,5–59–60–

61–62,5 cm breed.
14  ceintuur (1x knippen): 7 cm lang en 94–96–98–100–102–104 cm 

breed.

VOOR JE BEGINT
 Leg de patroondelen volgens de knipvoorbeelden op de stof. Knip 
deel 1a  alleen uit de onderlaag van de stof.
 Verstevig de gr ze delen in het knipvoorbeeld.
 Stik de naden smal op de kant door, tenz  het anders wordt beschre-
ven.

ze
lfk
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t

dessinstof 1/2 stofbr. 70 cm

14

ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR
Zakken en zakkleppen
1. K k voor de uitleg b  model 20 ‘Zo zet je het model in elkaar’ en volg 
de nummers 1 t/m 6.
Panden
2.  Stik de m.achternaden en stik hem met een dubbel stiksel door. Stik 

de m.voornaden vanaf de gulp en stik hem vanaf de gulp door. Stik 
de z naden en stik ze door.

Lussen en gulp
3.  K k voor de uitleg b  model 20 ‘Zo zet je het model in elkaar’ en volg 

de nummers 15 t/m 27, maar stik de bovenrand D  van het gulpbeleg 
1a  en de onderrand van het linker–beleg–voorpand 4  op elkaar.

Rokstrook en rok
4.  Stik de z naden van de rokstroken 

12  en de rokdelen 13 . Stik met een 
inslag een zoom van 1 cm breed 
in de onderrand van de rokstrook 
en de rok. Leg de rokstrook en rok 
met de goede kant naar boven en 
schuif de rok in de rokstrook. Zet 
de bovenranden E  op elkaar.

5.  Stik een rimpeldraad 7 en 13 mm 
vanaf de bovenrand E  van de rok-
strook met rok. Schuif de stof op over de draden tot de lengte van 
de onderrand E  van de panden. Verdeel de rimpels ge kmatig.

6.  Stik de naden E  van de panden en de rokstrook met rok.
Ceintuur
7.  Vouw de ceintuur 14  dubbel. Laat in het midden van de lange rand 

een stukje open. Stik de lange randen en de uiteinden op elkaar, 
maar laat in het midden van de lange rand een stukje open.

8.  Keer de ceintuur. Zoom de opengelaten naad dicht.
Afwerking
9.  Maak het knoopsgat. Sla de jeansknoop en de andere helft van de 

drukkers in.
10.  Zet de binnenknopen aan. R g het knoopsgatenelastiek via de 

knoopsgaten door de bovenrand van de panden.
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TEKEN DE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF
9  lusreep (1x knippen): 40 cm lang en 2 cm breed.
11  onderslagreep gulp (1x knippen): 12,5–13–13,75–14,5–15–15,75 cm 

lang en 6 cm breed.
12  rokstrook (2x knippen): 7,5–8–8,5–9–9,5–10 cm lang en 56,5–57,5–

59–60–61–62,5 cm breed.
13  rok (2x knippen): 15–16–17–18–19–20 cm lang en 56,5–57,5–59–60–

61–62,5 cm breed.
14  ceintuur (1x knippen): 7 cm lang en 94–96–98–100–102–104 cm 

breed.

VOOR JE BEGINT
 Leg de patroondelen volgens de knipvoorbeelden op de stof. Knip 
deel 1a  alleen uit de onderlaag van de stof.
 Verstevig de gr ze delen in het knipvoorbeeld.
 Stik de naden smal op de kant door, tenz  het anders wordt beschre-
ven.
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ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR
Zakken en zakkleppen
1. K k voor de uitleg b  model 20 ‘Zo zet je het model in elkaar’ en volg 
de nummers 1 t/m 6.
Panden
2.  Stik de m.achternaden en stik hem met een dubbel stiksel door. Stik 

de m.voornaden vanaf de gulp en stik hem vanaf de gulp door. Stik 
de z naden en stik ze door.

Lussen en gulp
3.  K k voor de uitleg b  model 20 ‘Zo zet je het model in elkaar’ en volg 

de nummers 15 t/m 27, maar stik de bovenrand D  van het gulpbeleg 
1a  en de onderrand van het linker–beleg–voorpand 4  op elkaar.

Rokstrook en rok
4.  Stik de z naden van de rokstroken 

12  en de rokdelen 13 . Stik met een 
inslag een zoom van 1 cm breed 
in de onderrand van de rokstrook 
en de rok. Leg de rokstrook en rok 
met de goede kant naar boven en 
schuif de rok in de rokstrook. Zet 
de bovenranden E  op elkaar.

5.  Stik een rimpeldraad 7 en 13 mm 
vanaf de bovenrand E  van de rok-
strook met rok. Schuif de stof op over de draden tot de lengte van 
de onderrand E  van de panden. Verdeel de rimpels ge kmatig.

6.  Stik de naden E  van de panden en de rokstrook met rok.
Ceintuur
7.  Vouw de ceintuur 14  dubbel. Laat in het midden van de lange rand 

een stukje open. Stik de lange randen en de uiteinden op elkaar, 
maar laat in het midden van de lange rand een stukje open.

8.  Keer de ceintuur. Zoom de opengelaten naad dicht.
Afwerking
9.  Maak het knoopsgat. Sla de jeansknoop en de andere helft van de 

drukkers in.
10.  Zet de binnenknopen aan. R g het knoopsgatenelastiek via de 

knoopsgaten door de bovenrand van de panden.
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10 cm
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