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Ondertussen zijn joggingbroeken niet meer weg te denken uit de 
kleerkast van groot en klein. Deze Rufus broek is lekker stoer, 

vooraan is ze voorzien van gebiesde zakken (nét echt)  
en achteraan heb je twee onafgewerkte opgestikte zakken.  

De broek is gemaakt uit een combinatie van sweaterstof  
en boordstof. Maar er is  ook een versie met geribbelde tricot  

die in verschil lende richtingen geknipt werd. 

2 - 14 jaar

Rufus by 
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afmetingen (in cm)

matentabel

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 

• Naaigaren

• Restje strijkbare  
 tussenvoering 

• Metalen ring (Ø 1,1 cm): 
2 (optioneel, want je 
kan ook een knoopsgat 
maken)

• Koord (optioneel): zie   
 tabel

• Elastiek (4 cm breed):  
 zie tabel

• Boordstof: zie tabel 

• Stof: zie tabel

LET OP 
Pas het stofverbruik aan 
volgens deze aanpassingen. 

stofverbruik (in cm)
 collectie

2 3 4 5 6 8 10 12 14

ribtricot stofbreedte 160 cm 70 75 80 80 85 95 100 120 130

Ontdek hier of op www.fibremood.com/nl/stoffen alle informatie over de Fibre Mood 
stoffencollectie en de bijhorende stofplannen. 

jaar (EU) 2 3 4 5 6 8 10 12 14

TO (cm) 50 52 53 54 55 57 60 62 66

HO (cm) 56 58 60 62 64 68 72 76 80

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

jaar 2 3 4 5 6 8 10 12 14

zijlengte* 48,25 52,25 56,25 60,25 64,25 72,25 82,25 90,25 98,25

tussenbeenlengte 23,5 27 30,5 34,25 37,75 45 52 59,25 66,5

1/2 omtrek tailleband** 29,75 30,5 31,5 32,25 33 34,5 36 38 39,5

1/2 omtrek heupen 32,5 34 35,25 36,75 38 40,75 43,5 46,25 49

 * Inclusief de tailleband en zoomboord.
** Dit is zonder elastiek. 

TO

HO

stofverbruik (in cm) 2 3 4 5 6 8 10 12 14

boordstof standaard
stofbreedte 35 cm

12 12 12 12 12 12 16 16 16

stof standaard  
stofbreedte 140 cm

60 65 70 75 75 85 95 100 110

Het bijhorende stofplan vind je op de laatste pagina van deze werkbeschrijving.

TO

HO

jaar 2 3 4 5 6 8 10 12 14

koord (in cm) 79 81 83 85 87 89 91 95 98

jaar 2 3 4 5 6 8 10 12 14

elastiek (in cm) 50 52 53 54 55 57 60 63 66

https://www.fibremood.com/nl/patronen-aanpassen
https://www.fibremood.com/nl/patronen-aanpassen
https://www.fibremood.com/nl/stoffen
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stofadvies 
Het Rufus broekje maak je in sweaterstof, French terry, punta di roma, ribtricot,... 
De zoomboorden knip je uit (rib)boordstof. Ontdek hier of op www.fibremood.com/nl/stoffen  
alle informatie over de Fibre Mood stoffencollectie.  

patroondelen & naadwaarden (in cm)

Om het kledingstuk volgens de beschreven manier in elkaar te naaien, teken je de aangege-
ven naadwaarden rond de papieren patroondelen alvorens ze uit te knippen. 

Duid de punten aangeduid met x en  aan met een rijgdraadje ( ). 

Belangrijke punten op de omtrek van een patroondeel duid je aan door kort door  
patroonpapier en stof te knippen op de plaats waar een  of  - symbooltje staat en/of een hoekje 
uit de stof te knippen op de plaats waar een -symbooltje staat.

Knip van de delen die aan de stofvouw ( ) liggen een klein hoekje weg ( ’tje) om het midden 
van de delen aan te duiden.

1. voorpand: 2x

2. rugpand: 2x 

3. zijstrook: 2x 

4. zakbies: 2x 

5. inkijk: 2x 

6. zak RP: 2x 

7. tailleband: 1x aan de stofvouw 

8. zoomboord: 2x (in boordstof)

LET OP

De delen die 
gemarkeerd zijn 

in lichtgeel worden 
langs de averechtse 
kant bekleefd met 

een strijkbare 
tussenvoering. 
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* Voor de broek in ribtricot knip je dit  
patroondeel ook in ribtricot en niet in 
boordstof. 

https://www.fibremood.com/nl/stoffen
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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.
 

VP voorpand

RP rugpand

goede kant

averechtse kant

boordstof

stri jkbare tussenvoering

1
Teken met krijt op de averechtse kant van het VP (1) de 
rechthoek over die op het patroon staat. 

1   
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Teken met krijt een extra hulplijntje op 1,5 cm naast beide 
korte zijden en eentje op 1,7 cm aan de kant aan MV.

Rijg met een opvallende draad op deze krijtlijnen, zodat de 
vorm zichtbaar is langs de goede kant van het VP.

Strijk de zakbies (4) dubbel met de goede kant naar buiten.

Stik op de zakbies met een grote steeklengte op 1 cm van 
de beide rafelranden. Dit stiksel dient als hulpmiddel om 
de zakbies later op de juiste afstand op het VP te kunnen 
stikken.

Speld de zakbies op het VP met de vouwlijn van de dubbel  
gestreken zakbies tegen de verticale rijglijn en met de rijg-
draadjes precies op elkaar. De korte zijden van de zakbies 
liggen tegen de horizontale rijglijntjes.

1 2 3 4 5

1

2
3
4
5 1,5 cm

1,7 cm

1,5 cm

4
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Stik de zakbies tussen de rijgdraadjes op het stiksel dat je 
eerder gaf. Er blijft langs de boven- en onderzijde 1,5 cm  
naadwaarde over. Verwijder het hulpstiksel. 

Strijk de lange zijde met rijgdraadjes van de inkijk (5) 1 cm  
om. Vouw nadien terug open.

Speld de inkijk op het VP met de rijgdraadjes precies op 
elkaar. De gestreken vouwlijn moet precies op de verti-
cale zijde van de rechthoek liggen die aan de kant van de 
zijnaad zit.

Stik vast in de gestreken vouwlijn tussen de rijgdraadjes. 
Ook hier blijft langs weerszijden 1,5 cm naadwaarde over.

Draai het werkstuk om. Knip met een fijn schaartje tussen 
de twee evenwijdige stiksels tot op 1,5 cm van het uiteinde 
en knip van daaruit telkens schuin naar de laatste steek. 
Let op! Knip enkel in het VP, niet in de zakbies en inkijk.

5
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Vouw de inkijk (5) opzij en door de opening naar de  
averechtse kant van het VP. 

Vouw ook de zakbies opzij zodat de vouwlijn netjes op de 
verticale zijde van de rechthoek ligt, waar ook de naad 
van de inkijk zit. Duw de naadwaarde aan de boven- en 
onderkant door de opening naar de averechtse kant van 
het VP. Neem de driehoekjes van het VP (ontstaan door het 
inknippen) mee naar de averechtse kant.

Vouw het VP telkens opzij aan de boven- en onderzijde van 
de zak en leg de overgebleven naadwaarde van 1,5 cm  
van de zakbies en de inkijk samen met de driehoekjes op 
elkaar en stik de lagen op elkaar vast.

Stik de randen verder op elkaar en werk de naad rondom 
af met een overlocksteek.

5
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2
Vouw de bovenkant van de zak RP (6) om op de plaats van 
de V-knipjes.

Stik vast net naast de rand.

Speld de zak op de aangeduide plaats op het RP. Stik 
vast op persvoetbreedte van de rand. Geef bovenaan aan 
weerszijden een verstevigend stiksel in driehoekvorm.

3
Speld en stik de zijstrook (3) aan het VP met de correspon-
derende knipjes op elkaar.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek en 
strijk de naadwaarde in de richting van de zijstrook.

6
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Speld en stik de andere kant van de zijstrook aan het RP 
met de corresponderende merktekens op elkaar.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek en 
strijk de naadwaarde in de richting van de zijstrook.

Speld en stik de tussenbeennaden van het VP en het RP 
op elkaar.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek en 
strijk de naadwaarde naar het VP.

1   3   

2   

1   3   

1   3   

1   3   

2   
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Schuif beide broekspijpen in elkaar met de goede kanten 
tegen elkaar.

Speld en stik de zitnaad. 

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

4
Bevestig de ringetjes op de aangeduide plaats op de  
tailleband (7).

Vouw de tailleband dubbel met de goede kant naar binnen. 
Speld en stik de korte zijde. Laat een opening om later het 
elastiek te kunnen doorrijgen.

Vouw de tailleband dubbel in de andere richting.

7   
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Speld en stik beide rafelranden van de tailleband aan de
taillelijn van de broek. 

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

Rijg het elastiek door de opening in de tailleband. 

Leg de uiteinden 3 cm over elkaar en stik ze op elkaar in 
kruisvorm.

Trek het elastiek helemaal in de tunnel. Naai de opening 
dicht.

5
Vouw de zoomboorden (8) dubbel met de goede kant
van de stof naar binnen en stik de korte zijde. Strijk
het naadje open. 

3 cm

8
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Vouw de zoomboord dubbel in de andere richting.

Speld en stik beide rafelranden van de zoomboorden aan 
de onderkant van de broek met de knipjes en naden op  
elkaar: de naad van de zoomboord ligt gelijk met de  
tussenbeennaad. De omtrek van de zoomboorden is  
kleiner dan de omtrek van de broekspijp. Je ‘stretcht’ de 
zoomboord aan de broekspijp.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

6
Rijg een koordje door de tunnel.

3
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stofplan voor maat 2 - 14 jaar

voor een stof met stofbreedte 140 cm
STOFVOUW

ZELFKANT
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voor boordstof met stofbreedte 35 cm (= rondbrei) 

8

STOFVOUW

STOFVOUW


