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De Owen voor mannen is je nieuwe favoriete upgrade  
van een comfortabele joggingbroek die casual kan  
gedragen worden. Deze broek heeft steekzakken en  

elastische tail leband met koord. Wij maakten de broek 
in ribstof die in verschil lende richtingen aan elkaar  

genaaid werd voor een leuk effect. 

XS - XL

Owen by 
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maat XS S M L XL

EU 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

TO (cm) 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104

HO (cm) 82 86 90 94 98 102 106 110 114 118

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

afmetingen (in cm)

matentabel

benodigdheden 

• Naaigaren 

• Elastiek: zie 
tabel 

• Stof: zie tabel

maat XS S M L XL

zijlengte* 102,75 103,75 104,75 105,75 106,75

tussenbeenlengte 77 77 77,25 77,25 77,25

1/2 tailleomtrek** 43,25 47,25 51 55 59

1/2 heupomtrek 47,5 51,5 55,5 59,5 63,75

* Inclusief de tailleband. 
** Zonder elastiek.

HO

LET OP 
Pas het stofverbruik aan volgens deze aanpassingen. 

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

stofverbruik (in cm)  collectie XS S M L XL

blauwe ribtricot stofbreedte 170 cm 180 190 195 210 230

grijze ribtricot stofbreedte 160 cm 185 190 205 230 270

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

stofverbruik (in cm) standaard XS S M L XL

stofbreedte 140 cm 170 180 215 225 235

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

elastiek (in cm) XS S M L XL

4 cm breed 73 81 89 97 105

TO

https://www.fibremood.com/nl/patronen-aanpassen
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stofadvies De Owen broek maak je in sweaterstof, French terry, punta di roma, interlock, neopreen, …  
Of kies voor een tricot of jersey. Ontdek hier of op www.fibremood.com/nl/stoffen alle informatie 
over de Fibre Mood stoffencollectie en de bijhorende stofplannen.

patroondelen & naadwaarden (in cm)

Om het kledingstuk volgens de beschreven manier te naaien, teken je de aangegeven 
naadwaarden rond de papieren patroondelen alvorens ze uit te knippen. 

Duid de belangrijke punten binnen het patroon aan:

• Markeer de plaats van de zak en de zak RP met een rijgdraadje ( ) door het middel-
punt van het ( ) aan te duiden met naald en draad.

Duid de belangrijke punten op de omtrek van het patroon aan:

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

• Knip een hoekje uit de stof waar een -symbooltje staat of op de plaats van de  
afgewerkte zoomlijn. 

• 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. platstuk RP: 1x aan stofvouw

5. tailleband: 1x aan stofvouw 

6. tailleband midden: 1x aan stofvouw 

7. zak: 4x

8. zak RP: 2x

9. koord: 1x, teken een rechthoek met   
 volgende afmetingen (in cm):

maat  XS S M L XL

hoogte 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

breedte 126 130 134 138 142
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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.
 

1
Werk de zijkant van het VP (1), de zijde van de zijstrook (3) 
met de rijgdraadjes en de rechte zijde van de zakdelen (7) 
af met een overlocksteek. 

VP voorpand

RP rugpand

RVP rechter voorpand

LVP linker voorpand

MV middenvoor

MR middenrug

goede kant

averechtse kant

elastiek

1

3

7
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Speld de rechte zijde van de zak op de zijnaad van het VP 
met de rijgdraadjes op elkaar. Stik tussen de rijgdraadjes. 

Vouw de zak samen met de naadwaarde opzij en geef een 
stiksel op 2 mm van de naad tussen de rijgdraadjes door 
alle lagen heen (= de zak + de naadwaarde die naar de kant 
van de zak gevouwen ligt).

Speld de rechte zijde van een ander zakdeel op de naad 
(te herkennen aan de rijgdraadjes) van de zijstrook. Stik 
vast tussen de rijgdraadjes.

Speld de zijstrook en het VP met de corresponderende 
knipjes op elkaar boven en onder de zakopening. Stik vast 
telkens precies tot en vanaf de rijgdraadjes. Leg bij het 
stikken de naadwaarde van de zakdelen opzij. Strijk de 
naadwaarde open.

Speld en stik de omtrek van de zakdelen precies vanaf en 
tot de rijgdraadjes op 1,5 cm van de rand. Leg hierbij de 
naadwaarde van het VP en de zijstrook opzij.
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Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

Speld en stik de MV-naad.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

Vouw het aangesneden beleg van het LVP om op de plaats 
van het V-knipje.

Geef een sierstiksel op het LVP op 3 cm van MV. Volg de 
vorm van de gulpsluiting.

2
Werk de bovenkant van de zak RP (8) af met een over-
locksteek.

Vouw de bovenkant van de zak om op de plaats van de 
V-knipjes. Stik vast net naast de rand. Strijk de overige 
zijden 1 cm om. 
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Speld en stik de zak op de aangeduide plaats op het RP. 
Geef bovenaan aan weerszijden een verstevigend stiksel 
in driehoekvorm.

Speld en stik de MR-naad.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

Speld en stik het platstuk RP (4) aan het RP met de cor-
responderende knipjes op elkaar.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

3
Speld en stik de zijnaden.
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32

2

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

Speld en stik de tussenbeennaden.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

4
Speld en stik de korte zijden van de tailleband (5) telkens 
aan de tailleband midden (6). Laat een opening tussen de 
knipjes. De opening dient om later het lint door te rijgen. 
Strijk de naadwaarde in de richting van de tailleband (5).
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56

6 5

Vouw de tailleband dubbel in de hoogte met de goede kant 
naar buiten. De openingen in de tailleband moeten aan de 
buitenkant zitten.

Speld en stik de beide rafelranden van de tailleband aan de
taillelijn van de broek. Laat een opening in de taillenaad.

Rijg het elastiek door de tailleband via de opening in de 
taillenaad.

Leg de uiteinden 3 cm over elkaar en stik ze op elkaar in 
kruisvorm. Trek het elastiek helemaal in de tunnel. 

Stik de opening in de taillenaad dicht en werk de rafelran-
den samen af met een overlocksteek.

3 cm
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3 cm
1,5 cm

Stik 2 evenwijdige rijen op de tailleband om een tunnel 
te maken. De eerste rij staat op 1,5 cm van de rand, de 
volgende op 3 cm van de rand.

Strijk eerst de korte zijde van het lint (9) 1 cm om naar 
de averechtse kant. Strijk dan de lange zijden 0,5 cm om. 

Vouw het lint dubbel in de hoogte en stik rondom vast op 
2 mm van de rand.

Rijg het lint tussen de 2 sierstiksels.

5
Werk de zoom af met een overlocksteek.

Strijk de zoom 3 cm om naar de averechtse kant, stik vast 
net naast de rand.

9

1 cm

0,5 cm
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stofplan voor een stof met stofbreedte 140 cm

voor maat XS - S
STOFVOUW

ZELFKANT
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voor maat M - XL
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