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Jong of minder jong? De Bil l ie broek is voor iedereen 
geschikt! Deze damesbroek met smal toelopende pijpen 
is een echte klassieker en dus een must have voor jouw 
garderobe. Bil l ie is  een cropped model dat tot de enkels 

reikt. Geen fan van de korte lengte? Verleng de broek 
tot jouw favoriete lengte. De tail leband komt net onder 

de natuurli jke tail le en heeft handige steekzakken in 
de zijnaden. Combineer deze Bil l ie met de Kai blazer uit 

editie 4 en je hebt een 'spot on' kostuum! Maak je outfit 
helemaal af met de Vita T-shirt en een paar sneakers.

32 - 58

Billie by 

http://www.fibremood.com/en/kai
https://www.fibremood.com/en/vita
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afmetingen (in cm)

matentabel

maat 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

zijlengte* 91,5 92 92,5 93 93,5 94 94,5 95,25 95,75 96,25 96,75 97,25 98 98,5

tussenbeenlengte 63,75 63,75 64 64 64 64 64,25 64,25 64,5 64,5 64,75 65 65,25 65,25

tailleomtrek** 72 74 76 80 84 88 90 94,25 100,5 107 113,5 119,75 126,25 132,75

heupomtrek 93,5 97,5 101,5 104,5 107,5 110,5 113,5 116,5 122,5 127,5 132,5 137,5 142,5 147,75

zoomomtrek 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

* Inclusief de tailleband.

** Hou er rekening mee dat deze omtrek onder de natuurlijke taille zit.

HO

TO

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/of de zithoogte door de patroon-
delen 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.

maat 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

US 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

TO (cm) 66 68 70 74 78 82 84 88 94,5 101 107,5 114 120,5 127

HO (cm) 86 90 94 97 100 103 106 109 115 120 125 130 135 140

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

De afmetingen in onderstaande tabel zijn de afmetingen van het 
patroon in functie van de gebruikte stof en dienen als referentie. 
In de breedtematen zit extra ruimte (bovenop de zuivere lichaam-
smaten) inbegrepen omwille van het draagcomfort en om een be-
paalde snit te bekomen (aansluitend, los, oversized). 

stofadvies De Billie broek maak je in allerlei stoffen: van effen tot print, van katoenen tot wollen stof. Het 
model komt het best tot zijn recht in stuggere stoffen. Te soepelvallende stoffen vermijd je best. 
Ontdek hier of op www.fibremood.com/nl/stoffen alle informatie over de Fibre Mood stoffen-
collectie. 

https://www.fibremood.com/nl/patronen-aanpassen
https://www.fibremood.com/nl/patronen-aanpassen
http://www.fibremood.com/nl/stoffen
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benodigdheden 

• Naaigaren 

• Strijkbare tussenvoering: max. 40 cm 

• (Druk)knoop (Ø 2 cm): 1 

• Rits: 12 cm (mt 32-44), 14 cm (mt 46-58)

• Stof: zie tabel 

stofverbruik (in cm)
 collectie

32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

crêpe paars 
stofbreedte 147 cm

145 145 145 145 145 145 145 145 220 220 220 225 230 235

pied de poule zwart roze 
stofbreedte150 cm

145 145 145 145 145 145 145 145 220 220 220 225 230 235

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

stofverbruik (in cm) 
standaard

32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

stofbreedte 140 cm 145 145 145 145 145 145 145 215 220 220 220 230 235 235

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

http://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.

1
Vouw het VP (1) en RP (2) dubbel in de breedte met de goede  
kant van de stof naar buiten op de plaats van de knipjes 
aan de taille en de zoom. Strijk de vouwlijn. 

VP voorpand

RP rugpand

RVP rechter voorpand

LVP linker voorpand

MV middenvoor

MR middenrug

goede kant

averechtse kant

stri jkbare tussenvoering

1

1

1

2
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Leg de zak (= tegenzak) (6) op het VP met de rijgdraadjes 
op elkaar. 

Stik loodrecht vanaf de zijnaad in U-vorm van rijgdraadje 
naar rijgdraadje.

Knip schuin in naar de rijgdraadjes in de hoekpunten.

Vouw de zak en de naadwaarde opzij in de richting van de 
zak en geef een stiksel op de zak op 2 mm naast de naad 
door alle lagen heen (zak + onderliggende naadwaarde).

1

6

1

6

1

6

16

6 1
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Vouw de zak helemaal om naar de averechtse kant van het 
VP. Strijk netjes plat.

Plaats het resterende zakdeel 6 (= inkijkzak) onder het VP 
met de goede kant naar boven en de rijgdraadjes gelijk 
met de rijgdraadjes in de hoekpunten. Speld de zakdelen 
netjes vast aan het VP.

Vouw het VP opzij en speld en stik de omtrekranden van 
de zakdelen op 1,5 cm.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

Speld en stik de zakdelen op 0,5 cm van de boven- en 
zijkant.

1

6
1

6
1

6

1
6

1

6

1

6

1,5 cm

1 6

6
16

0,5 cm

0,5 cm
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2
Knip een deel weg van het aangesneden gulpdeel van het 
LVP op de aangeduide lijn. 

Werk de MV-randen af met een overlocksteek.

Speld het RVP en LVP op elkaar. Zorg ervoor dat de V-knip-
jes van MV netjes op elkaar liggen. Het aangesneden gulp-
deel van het RVP steekt wat verder uit dan het LVP. Stik een 
stukje van de MV-naden vast vanaf het rijgdraadje tot een 
2-tal cm vóór de rand van de tussenbeennaad. 

Leg de rits eerst met de goede kant naar boven. Open de 
rits en draai het ritslint aangeduid met het groene sterre-
tje om naar rechts op het LVP. De rand van het ritslint ligt 
naast de overlocksteek. De ritstandjes liggen 1,5 cm onder 
de bovenrand. Speld en stik vast op 1 cm van de MV-naad 
(= het midden van het ritslint) met de ritspersvoet. Vouw 
het ritslint nadien terug naar links.

6

1
LVP

1 1 

1 
LVP

RVP
LVP

2 cm

1 
LVP

1 
RVP

1,5 cm

1 
LVP
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Sluit de rits en vouw beide voorpanden met de goede kan-
ten op elkaar. De V-knipjes die MV aanduiden liggen pre-
cies op elkaar. Duw beide delen VP netjes plat en speld 
het ritslint aangeduid met het rode sterretje vast aan het 
aangesneden gulpdeel van het RVP.

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

Vouw het aangesneden gulpdeel van het RVP om op de 
plaats van het V-knipje.

Speld vast en geef een sierstiksel (langs de goede kant) 
dat de rand van het aangesneden gulpdeel volgt.

Strijk het gulpdeel LVP (7) dubbel op de plaats van de 
V-knipjes met de goede kant van de stof naar buiten.

1 
LVP

1cm

RVP
LVP

RVP

LVP

7
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Werk de rafelranden aan de zij- en onderkant samen af 
met een overlocksteek.

Speld en stik de overlockte rafelranden van het gulpdeel 
aan de naadwaarde van het LVP en de rits.

Strijk het gulpdeel opzij en sluit de rits. Naai het aange-
sneden gulpdeel van het RVP en het gulpdeel LVP onderaan 
met enkele steekjes aan elkaar vast.

3
Vouw het RP (2) dubbel met de goede kant van de stof naar 
binnen. Leg de knipjes aan de taillenaad telkens op elkaar.
Stik de nepen/coupenaden tot op niets uit naar het rijg-
draadje. Stik voorbij het rijgdraadje 1 cm door zonder stof. 
Knip de draad af en maak een knoopje. Strijk de neepwaar-
de/coupenaadwaarde in de richting van MR.

7

1 
RVP

1 
LVP

1 
LVP

1 
RVP

1 
LVP

1 
RVP

2

2
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Werk de MR-naden af met een overlocksteek.

Speld en stik de MR-naden tot een 2-tal cm vóór de rand 
van de tussenbeennaad.

4
Speld en stik de zijnaden van het VP en het RP. Let op dat 
de zakopening niet dichtgestikt wordt.

2

2
2

2 cm

2 2
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2 2

Geef nog een extra verstevigend stiksel aan het begin en 
einde van de zakopening. 

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek. 
Strijk de naadwaarde in de richting van het RP. 

Speld en stik de tussenbeennaden. 

2 2

1 2 

2
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Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek. 
Strijk de naadwaarde in de richting van het RP.

5
Steek de ene broekspijp in de andere met de goede kant 
van de stof tegen elkaar. Speld en stik het resterende stuk-
je zitnaad.

6
Speld en stik telkens de zijnaden van de tailleband RVP (3),  
tailleband RP (5) en tailleband LVP (4). Strijk de naadwaar-
den open.

Werk de onderkant van de tailleband waarbij de tailleband 
LVP (4) aan de rechterkant ligt af met een overlocksteek.

2

1 2 

4         

53

5

LVP         

5

3 4         
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5

3 4         

4         

5

3

Speld en stik de bovenkant van beide taillebanden met de 
corresponderende 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.

Speld en stik de tailleband met de niet overlockte onder-
kant aan de bovenkant van de broek met de correspon-
derende knipjes op elkaar. Er blijft aan elke kant van MV  
1 cm naadwaarde over. 

5

3

4         

5

3

4         
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Vouw de tailleband eerst helemaal naar boven. Plooi  
nadien dubbel in de hoogte op de plaats van de naad zodat 
beide taillebanden met de goede kanten op 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.

7
Naai de drukknoop op de voorziene plaats of maak een ho-
rizontaal knoopsgat in de tailleband RVP en naai de knoop 
aan de tailleband LVP.
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8
Werk de zoom af met een overlocksteek. 

Strijk de zoomwaarde om op de plaats van het V-knipje.

Naai de zoomwaarde vast.

2

1

2

1
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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. 

1. voorpand: 2x  

2. rugpand: 2x

3. tailleband RVP: 2x  

4. tailleband LVP: 2x  

5. tailleband RP: 2x aan stofvouw 

6. zak: 4x*

7. gulpdeel LVP: 1x aan stofvouw

LET OP

De delen die 
gemarkeerd zijn 

in lichtgeel worden 
langs de averechtse 
kant bekleefd met 

een strijkbare 
tussenvoering. 

6

1 2
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33

0

* Gebruik je een dikke stof dan knip je  

2 van de 4 zakdelen (= de tegenzakken) in 

voeringstof of een lichte katoen. 
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stofplan voor een stof met stofbreedte 140 cm

32 - 44
STOFVOUW

ZELFKANT
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46 - 58
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STOFVOUW

ZELFKANT

Duid de belangrijke punten binnen het patroon aan:

• Markeer de plaats van de (druk)knoop met een rijgdraadje ( ) door het middelpunt van het ( ) aan te duiden 
met naald en draad.

• Markeer het eindpunt van de neep/coupenaad en de ritssluiting met een rijgdraadje ( ) door het middelpunt van 
het ( ) aan te duiden met naald en draad.

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

• K n i p  ko r t  d o o r  p a t ro o n p a p i e r  e n  s t o f  o p  d e  p l a a t s e n  w a a r  e e n  e n ke l  v e r t i ca a l  ( I )  
en een dubbel verticaal (II) streepje staat. 

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

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


