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2/12#Miyu 

Miyu is geïnspireerd op een ‘hakamabroek’ uit de historische  
studiecollectie van het MOMU. Wij maakten er een wijde  

asymmetrische broekrok met elegante plooien, een brede taille-
band met riem en een drukknoopsluiting van. Verleng of verkort de 

broek tot een maxibroek of een culotte. Je zal gegarandeerd 
scoren met beide modellen.
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•  Naaigaren

•  Strijkbare tussenvoering: max. 50 cm 

•  2 drukknopen (ø 2,1 cm)

•  Stof: zie tabel

Vergelijk de opgegeven lengtes met de opgemeten of gewenste 
lengtes. Verleng of verkort de broekspijpen 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

Tailleomtrek (TO): meet horizontaal op het smalste punt van het lichaam. 
Heupomtrek (HO): meet horizontaal op het breedste punt van het onderlichaam. 

matentabel

afmetingen

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) 92,5 93 93,5 94 94,5 95,5 96,5 97,5 98,5 99,5

tussenbeenlengte (cm) 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60 59,5 59 58,5 58

1/2 tailleomtrek** (cm) 35 36 37 39 41 43 44 46 49 52,5

1/2 heupomtrek** (cm) 46 48 50 51,5 53 54,5 56 57,5 60,5 63
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Pas het  
stofverbruik  
aan volgens de  
aanpassingen 
die je doet aan 
het patroon!

maat 32 - 40 42 44 - 50

stof* (cm) 300 305 325

* 140 cm breed

Gebruik voor de Miyu broek ofwel een soepelvallende stof (zoals een crêpe, 
een dunne wollen stof, een viscose stofje,…) ofwel een stugge stof (zoals 
jeans, katoen,…). 

stofadvies

** Op het rugpand gemeten.
* Inclusief tailleband.

https://www.fibremood.com/nl/patronen-verkorten-en-verlengen
https://www.fibremood.com/nl/patronen-verkorten-en-verlengen


4/12#Miyu 

patroondelen & naadwaarden (in cm)

rechtervoorpand: 1x 
linkervoorpand: 1x 
rugpand: 2x 
tailleband VP: 2x 
tailleband RP: 2x aan stofvouw
riem: teken een rechthoek van  
8 x 180 cm (voor mt. 30-42) of  
8 x 200 cm (voor mt. 44-50)
riemlussen: teken een rechthoek  
van 3 x 30 cm  
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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, 3 en 4.

• Knip van deel 5 dat aan de stofvouw ligt een klein hoekje weg (V’tje) 
om het midden van dat deel aan te duiden.

Markeer de plaats van de drukknopen (x) en andere belangrijke punten 
( ) door het middelpunt aan te duiden met naald en draad.
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Teken 1 cm rond de papieren patroondelen tenzij het anders is aan-
gegeven op de tekening.  

De zijde van het deel 5 die aan de stofvouw (  ) ligt, krijgt geen 
naadwaarde.
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De delen die gemarkeerd 
zijn in lichtgeel worden 
langs de averechtse kant 
bekleefd met een strijk-
bare tussenvoering. 
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stofplan

1. voor een stof met stofbreedte 140 cm
Vouw de stof eerst helemaal open om 1x de delen 1 en 2 en 2x deel 4 te knippen. Let erop dat  
je deel 4 eens gespiegeld knipt. 

Vouw de resterende stof nadien dubbel met enkele stofvouw om de overige delen te knippen.
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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 

 LVP    linkervoorpand

RVP    rechtervoorpand 

 MV    middenvoor
 
 MR    middenrug
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1 

Vorm de plooien bij het RVP (1) door de knipjes op elkaar 
te vouwen met de goede kant van de stof naar binnen. Stik 
de plooien verticaal 5 cm vast. 

Strijk de waarde van de plooi in de richting van de zijnaad. 

Stik de plooien vast op 0,5 cm van de taillenaad.

Leg de knipjes aan de taillenaad van het LVP (2) op  
elkaar en stik de neep/coupenaad tot op niets uit naar 
het rijgdraadje.

1 

1 
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Overlock MV-, tussenbeen- en zijnaden van beide VP.

Speld en stik een stukje van de MV-naad. Begin te stikken 
ongeveer 2 cm van de tussenbeennaad tot bovenaan de 
taillenaad.

2

Leg de knipjes aan de taillenaad van het RP (3) op elkaar 
en stik de neep/coupenaad tot op niets uit naar het rijg-
draadje.

Overlock de tussenbeen- en zijnaden van beide RP.

3

3
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3

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

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

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

4

Werk 1 lange zijde van de strook voor de riemlussen (7) 
af met een overlocksteek. 

Strijk de niet overlockte zijde 1 cm om naar de averechtse 
kant en strijk de overlockte zijde erover.

Stik vast langs beide zijden op 2 mm van de rand. 

Knip de strook in 3 gelijke delen.

7
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Speld de lusjes met de goede kant naar beneden op de 
bovenkant van de broek aan de MR-naad en de zijnaden. 
Stik vast op 0,5 cm.

5

Markeer de aangeduide vouwlijnen op de taillebanden  VP 
(4) met een grote steek.  

Leg alle delen tailleband voor je met de goede kanten naar 
boven. Je moet 2 paren vormen, nl. 1 paar bestaande uit 
1 tailleband RP + 1 tailleband VP waarbij de markeer-
lijnen aan de rechterkant liggen (= aangeduid met een 
groen sterretje) en 1 paar bestaande uit 1 tailleband RP 
+ 1 tailleband VP waarbij de markeerlijnen aan de linker-
kant liggen (= aangeduid met een rood sterretje).

De tailleband aangeduid met het groene sterretje zal aan 
de goede kant van de broek komen te zitten, die met het 
rode sterretje aan de binnenkant. 

Speld en stik de zijnaden van beide paren en strijk de 
naden open. 

Schuif de tailleband aangeduid met het groene sterretje 
met de goede kant naar beneden over de broek.  
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Speld en stik de onderkant van de tailleband aan de broek 
met de zijnaden en de corresponderende merktekens op 
elkaar. 

Vouw de tailleband met de riemlusjes naar boven. Stik de 
bovenkant van de riemlusjes vast op 0,5 cm van de rand 
van de tailleband.

Werk de onderkant van de tailleband aangeduid met het 
rode sterretje af met een overlocksteek. 

Schuif de tailleband met de goede kant naar beneden over 
de broek.

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

Vouw de tailleband met overlockte onderkant terug naar 
boven, zodat beide taillebanden met de goede kant naar 
boven liggen en leg de naadwaarde in de richting van de 
tailleband met overlockte onderkant. Stik op de tailleband 
met overlockte onderkant (+ de onderliggende naadwaar-
de) op 2 mm van de naad door alle lagen heen. Vouw de 
tailleband nadien terug naar beneden, naar de binnenkant 
van de broek. 
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Speld de tailleband vast langs de goede kant van de broek 
en stik vast in de aanzetnaad.

Stik de riemlusjes vast op enkele centimeters van de  
boven- en onderkant van de tailleband zodat de riem er 
juist tussen past.

6

Werk de zoom van de broek af met een overlocksteek.

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

7

Strijk de riem (6) dubbel in de hoogte en stik de 3 zijden 
maar laat een opening om de riem te kunnen keren.

6
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Keer binnenstebuiten, strijk netjes en naai de opening 
dicht.

Naai de drukknopen aan op de aangeduide plaatsen.  
Vouw de tailleband dubbel op de plaats van de middelste 
markeerlijn.

Rijg de riem door de riemlussen.

4


