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Broek met hoge taille en rechte, wijde pijpen en  
een gulpsluiting met rits. Een sober model om vlot  

en makkelijk te combineren.

32 - 50
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• Naaigaren

• Niet-deelbare rits: 14 cm   
   (mt 32-40), 16 cm (mt 42-44),  
   19 cm (mt 46-50)

• 1 drukknoop (Ø 2,1 cm)

• Strijkbare tussenvoering: 35 cm

• Stof: zie tabel

Vergelijk de opgegeven lengtes met de opgemeten of gewenste lengtes. Verleng 
of verkort de broekspijpen en/of de zithoogte (= de plaats van het kruis) door 
de patroondelen door te knippen ter hoogte van de aangeduide dubbele lijnen 
en de patroondelen x-aantal cm uit elkaar te schuiven of over elkaar te leggen 
als nodig. Zorg dat de MV-, MR-lijn en zijnaden telkens mooi rechtdoor lopen. 

benodigdheden

afmetingen

L
ET

   OP

Pas het  
stofverbruik  
aan volgens  
de aanpassingen 
die je doet aan 
het patroon!

Tailleomtrek (TO): meet horizontaal op het smalste  punt van het lichaam. 

Heupomtrek (HO): meet horizontaal op het breedste punt van het onderlichaam. 

Ben je breder aan je taille dan aan je heupen. Kies dan de maat op basis van je TO.  
Pas de HO aan indien nodig. 

Ben je smaller aan je taille dan aan je heupen. Kies dan de maat op basis van je HO.  
Pas de TO aan indien nodig. 

 

matentabel

maat (EU) 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

 TO (cm) 66 68 70 74 78 82 84 88 94,5 101

HO (cm) 86 90 94 97 100 103 106 109 115 120
HO

TO

maat 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

zijlengte* (cm) 102,75 103,25 103,75 104,25 104,75 105,75 106,75 107,75 108,75 109,75

tussenbeenlengte (cm) 77 77 77,25 77,25 77,25 76,75 76 75,5 75 74,5

1/2 tailleomtrek (cm) 31,25 32,25 33,25 35,25 37,25 39,25 40,75 43,5 47 50,25

1/2 heupomtrek (cm) 43,75 45,5 47,5 49 50,5 52,25 53,5 55,25 58 60,5

* Incl. tailleband.

maat 32-36 38 40-44 46-50

stof* (cm) 135 145 195 230

* 140 cm breed

maat 32-38 40 42-46 48-50

stof* (cm) 150 155 216 245

* 146 cm breed, stof met ruitmotief

maat 32-40 42-46 48 50

stof* (cm) 140 195 210 230

* 147 cm breed, ribfluweel 

https://www.fibremood.com/nl/patronen-verkorten-en-verlengen
https://www.fibremood.com/nl/patronen-verkorten-en-verlengen
https://www.fibremood.com/nl/patronen-verkorten-en-verlengen
https://www.fibremood.com/nl/aanpassingen-broek
https://www.fibremood.com/nl/aanpassingen-broek
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patroondelen & naadwaarden (in cm)

voorpand: 2x
rugpand: 2x 
gulpstuk: 1x 
tailleband LVP: 2x 
tailleband RVP: 2x 
tailleband RP: 2x aan stofvouw
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Duid belangrijke punten op de omtrek van het patroon aan: 

• Knip kort door patroonpapier en stof op de plaatsen waar een enkel 
verticaal streepje (I) staat. 

• Knip een hoekje uit papier en stof waar een V-knipje staat bij  
patroondelen 1, 2 (de plaats waar de zoomwaarde begint) en 3.

• Knip van deel 6 dat aan de stofvouw ligt boven- en onderaan een klein 
hoekje weg (V’tje) om het midden van dat deel aan te duiden.

Markeer de plaats van de knoop (x) en andere belangrijke punten ( ) door 
het middelpunt aan te duiden met naald en draad.

De Bertha broek maak je in een ribfluweel met brede of fijne ribbels  
(baby-rib) uit katoen. Een lichte wollen stof (met ruitmotief) of een jeans 
(katoen) kunnen ook. Kies voor een stof die voldoende doorvalt. 

Als je ribfluweel of jeans gebruikt, vergeet dan niet om de stof eerst te 
wassen alvorens ze te knippen. De stof krimpt namelijk in de lengte.

stofadvies

L
ET

   OP

De delen die gemarkeerd 
zijn in lichtgeel worden 
langs de averechtse kant 
bekleefd met een strijkbare 
tussenvoering. 

Teken 1 cm rond de papieren patroondelen tenzij het anders is aangegeven 
op de tekening. 

De zijde van het deel 6 die aan de stofvouw (  ) ligt krijgt geen naad-
waarde.
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stofplan

1. voor een effen stof met stofbreedte 140 cm

32 - 38

ZELFKANT

STOFVOUW

40 - 44

ZELFKANT

STOFVOUW

46 - 50 STOFVOUW

ZELFKANT
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Deel 3 hoeft telkens maar 1 keer geknipt te worden. 
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2. voor een stof met ruitenmotief met stofbreedte 146 cm 

ZELFKANT

STOFVOUW

ZELFKANT

STOFVOUW

STOFVOUW

ZELFKANT

32 - 40

42 - 46

48 - 50
3

6 6

1 2 5

4

Delen 1 en 2 moeten ter hoogte van de groene lijn (afgewerkte zoom) op dezelfde hoogte van het motief 
van de stof liggen. 
Deel 3 hoeft telkens maar 1 keer geknipt te worden. 
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3. voor ribfluweel met stofbreedte 147 cm

32 - 40

ZELFKANT

STOFVOUW

42 - 48

ZELFKANT

STOFVOUW

50 STOFVOUW

ZELFKANT
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Ribfluweel is een stof met vleug, dus leg je alle patroondelen in dezelfde richting. 
Deel 3 hoeft telkens maar 1 keer geknipt te worden. 
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werkbeschrijving

De afwerkingsmethode om het kledingstuk te naaien is afgestemd 
op de gebruikte stofsoort. De delen worden telkens aan elkaar gestikt  

met de goede kanten van de stof op elkaar, tenzij anders vermeld.

Legende met gebruikte
symbolen

    
  goede kant

     
  averechtse kant

     
  strijkbare tussenvoering

   VP     voorpand 

  
   RP     rugpand

  MV     middenvoor

  MR     middenrug

 
RVP

  
  rechtervoorpand 

 
LVP

  
  linkervoorpand 
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1

Knip de overtollige stof weg van het LVP (1) op de aan-
geduide lijn.

Overlock MV-, tussenbeen- en zijnaden van beide delen VP.

Leg beide delen VP met het knipje dat MV aanduidt op 
elkaar. Let op: het RVP is groter dan het LVP, omwille van 
het aangesneden beleg. Speld en stik een stukje van de 
MV-naad. Begin te stikken ongeveer 2 cm van de tussen-
beennaad tot aan het rijgdraadje.

2

Open de rits en draai het ritslint aangeduid met het groene 
sterretje om, op de goede kant van het LVP, net naast de 
overlockte rand aan MV. De tandjes van de rits leg je 1,5 
cm onder de rand van de taillenaad. Stik de rits vast op 1 
cm van de overlockte rand met de ritspersvoet (= dit is in 
het midden van het ritslint).

OPGELET: bij het omvouwen van het ritslint naar de ave-
rechtse kant vouw je niet om op het plaats van het knipje 
maar op de plaats waar de rits is vast gestikt. Naast het 
knipje blijft er nog 1 cm onderkruis over.

1311
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RVP
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LVP
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LVP

1 
LVP

1 
RVP

1,5cm
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Sluit de rits en vouw beide delen VP met de goede kanten  
op elkaar. Leg de knipjes die MV aanduiden van beide  
panden precies op elkaar. Duw de delen netjes plat en 
speld het andere ritslint, aangeduid met het rode sterre-
tje, vast aan het aangesneden beleg van het RVP. 

Open de rits en stik het ritslint vast met de ritspersvoet.

Vouw het aangesneden beleg van het RVP om, op de plaats 
van het knipje. 

Speld vast en geef een sierstiksel dat de rand van het 
aangesneden beleg volgt. Je stikt dus het aangesneden 
beleg vast aan het RVP langs de goede kant.

Strijk het gulpstuk (3) dubbel op de plaats van de V-knip-
jes. 

Werk de rafelranden aan de zij- en onderkant samen af 
met een overlocksteek.

1 
LVP

1 
LVP

1cm

3
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Speld en stik het gulpstuk aan de naadwaarde van het 
LVP en de rits. 

Strijk nadien het gulpstuk opzij en sluit de rits. 

Naai het aangesneden beleg van het RVP en het gulpstuk 
onderaan met enkele steekjes aan elkaar vast.

3

Speld de knipjes aan de taillenaad van het RP (2) op el-
kaar en stik de neep/coupenaad tot op niets uit naar het 
rijgdraadje.

Strijk de neep/coupenaadwaarde in de richting van MR.

Overlock MR-, tussenbeen- en zijnaden van beide delen 
RP.

2

1 
RVP

1 
LVP

2
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4

Speld en stik de zijnaden van VP en RP op elkaar. Strijk 
de naden open.

Speld en stik de tussenbeennaden van VP en RP op elkaar. 
Strijk de naden open.

Stop beide broekspijpen in elkaar met de goede kanten 
van de stof tegen elkaar en stik de zitnaad.

1 
LVP

1 
LVP

1 
LVP

3
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5

Speld en stik de zijnaden van de taillebanden VP (4 en 5)  
en het RP (6) en strijk de naden open. 

Werk de onderkant van de tailleband waarbij deel 4 aan 
de rechterkant ligt af met een overlocksteek.

Speld en stik de bovenkant van beide taillebanden met de 
knipjes op elkaar.

Vouw de taillebanden open, zodat ze beiden met de goede 
kant naar boven liggen en leg de naadwaarde in de rich-
ting van de tailleband met overlockte onderkant. Stik op 
de tailleband met overlockte onderkant op 2 mm van de 
naad door alle lagen heen.
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Speld en stik de tailleband met de niet overlockte  
onderkant aan de bovenkant van de broek. Er blijft aan 
elke kant van MV 1 cm naadwaarde over. 

Vouw de taillebanden nadien eerst volledig naar boven 
met de goede kant naar boven. 

Vouw vervolgens de overlockte tailleband naar beneden  
op de plaats van de naad zodat ze met de goede kant van 
de stof tegen elkaar liggen.

Stik de korte zijden dicht en dun de hoekjes uit. Keer de 
tailleband binnenstebuiten. 

Speld de tailleband vast langs de goede kant van de broek 
en stik vast in de aanzetnaad.
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6

Werk de zoom af met een overlocksteek.

Strijk de zoom om op de plaats van de V-knipjes en naai 
vast. 

7

Naai de drukknoop aan.


