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Broeken met hoge tail le zijn niet meer weg te denken uit het 
straatbeeld. Paperbagbroek Jasmin heeft een relaxte pasvorm 
en steekzakken in de zijnaad. De omslag aan de broekspijpen 

maakt haar extra trendy. Jasmin flateert omdat ze  
niet baggy is. Twijfel  je toch of dit model iets voor jou is? 

Check dan eerst het stij ladvies. 
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afmetingen (in cm)

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

zijlengte* 95,5 96 96,5 97 97,5 98 98,5 99 99,5 100 100,5 101 101,5 102

tussenbeenlengte 61,75 62 62 62 62 62,25 62,25 62,25 62,25 62,25 62,5 62,5 62,5 62,75

tailleomtrek** 67,25 69,25 71 75 79 83,25 85 89,25 95,75 102,25 109 115,5 122 128,75

heupomtrek 94,25 98,25 102,25 105,5 108,5 111,5 114,5 117,75 123,5 128,75 133,75 138,75 144 149

zoomomtrek 41 42,75 44,25 45,25 46,5 47,5 48,75 50 52,25 54,25 56,5 58,5 60,75 62,75

* Hou er rekening mee dat deze lengte tot 4,5 cm boven de natuurlijke taille gaat.
** Met de plooien dichtgevouwen.
  

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 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.

Je kiest voor dit model best de maat op basis van je heupomtrek. Je kiest de maat waarbij je 
heupomtrek het dichtste aanleunt. De tailleomtrek is gemakkelijk aan te passen door bij het 
doortekenen van de lijn van de ene maat over te gaan naar de lijn van een andere maat. 

matentabel (in cm)

De afmetingen in deze 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 lichaamsmaten) inbegrepen omwille van het 
draagcomfort en om een bepaalde snit te bekomen (= los). 
Afhankelijk van de gewenste snit kan er gekozen worden 
om eventueel een maat kleiner of groter te maken dan de 
geselecteerde maat volgens de lichaamsmaten. 

 hier verkort of verleng je het patroon

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

lichaamslengte 160 164 166 167 168 169 170 171 172 172 172 172 172 172

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

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

HO

TO

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

• Naaigaren

• Drukknoop (Ø 2 cm): 1

• D-ringen (4 cm): 2

• Niet-deelbare rits: zie tabel

• Stof: zie tabel

stofadvies Met (stretch)katoen (bijvoorbeeld jeans), linnen, soepel leder of gabardine zit je zeker goed.

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

lengte cm 12 12 12 12 12 12 12 12 14 14 14 14 14 14

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

stofbreedte 110 cm cm 235 235 240 240 240 260 270 275 275 275 355 360 365 375

stofbreedte 140 cm cm 220 225 230 240 240 240 240 245 245 245 245 245 255 275

 Het bijhorende stofplan vind je op pagina 6 van deze werkbeschrijving.
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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. zak: 4x  

4. gulpstuk LVP: 1x aan stofvouw 

5. riem: 1x 

6. riemlussen: 1x 

LET OP

De delen die 
gemarkeerd zijn 

in lichtgeel worden 
langs de averechtse 
kant bekleefd met 

een strijkbare 
tussenvoering. 

soort materiaal  
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strijkbare tussenvoering 
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stofplan voor een effen stof 
stofbreedte 110 cm

32 - 42

STOFVOUW

ZELFKANT

STOFVOUW

ZELFKANT

LET OP 
patroondelen 5 en 6 heb je slechts 1 keer 
nodig.
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stofplan voor een effen stof 
stofbreedte 140 cm
32 - 38

patroondelen merken

knip kort door het patroonpapier en de stof 
op de volgende omtrekspunten

enkel knipje 

dubbel knipje 

V-knipje 

markeer de volgende binnenpunten 
met een rijgdraadje

binnenpunt

(druk)knoop
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LET OP 
patroondelen 5 en 6 heb je slechts 1 keer 
nodig.
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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

RVP rechter voorpand  

LVP linker voorpand    

MV middenvoor

MR middenrug

goede kant

averechtse kant

stri jkbare tussenvoering

1
Werk de bovenkant en de zijnaad van het VP (1) en het RP (2)  
en de rechte zijde met de rijgdraadjes van de zak (3) af 
met een overlocksteek. 

1 2

3
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Strijk het aangesneden beleg van de taille aan de boven-
kant van het VP en het RP om naar de averechtse kant op 
de plaats van de V-knipjes zodat je een vouwlijn bekomt. 
Vouw opnieuw open.

Knip een deel van het aangesneden gulpdeel van het LVP (1)  
op de aangeduide lijn.

Werk de MV-randen af met een overlocksteek.

1 2

1 1

1 1
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Speld het RVP en LVP op elkaar. Zorg ervoor dat de V-knipjes 
van MV netjes op elkaar liggen. Het aangesneden gulpdeel 
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 sterretje
om naar rechts op het LVP. De rand van het ritslint ligt 
gelijk met het rijgdraadje. 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.

Sluit de rits en vouw beide voorpanden met de goede 
kanten op elkaar. De V-knipjes die MV aanduiden liggen 
precies 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.

1

1
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Open de rits en stik het ritslint vast met de ritspersvoet.

Vouw het aangesneden beleg van de taille aan de boven-
kant van het RVP om naar de goede kant op de plaats van 
de vouwlijn. 

Stik verticaal op de vouwlijn van het aangesneden gulp-
deel.

Keer het aangesneden gulpdeel binnenstebuiten en speld 
het vast langs de goede kant. Geef een sierstiksel dat de 
vorm van het aangesneden gulpdeel volgt. 

Strijk het gulpdeel LVP (4) dubbel op de plaats van de 
V-knipjes met de goede kant van de stof naar binnen.

1 

1 

1 

1 

4 4
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Spel en stik de korte zijde aan de bovenkant. 

Keer binnenstebuiten en werk de rafelranden aan de  
zij- en onderkant samen af met een overlocksteek.

Leg de overlockte rafelranden van het gulpdeel gelijk 
met de naadwaarde van het LVP en de rits. De afgewerkte  
bovenkant van het gulpdeel ligt gelijk met de vouwlijn van 
het aangesneden beleg van de taille. 

Vouw het aangesneden beleg aan de bovenkant van het LVP 
naar beneden op de plaats van de vouwlijn. 

Het gulpdeel LVP ligt tussen de 2 stoflagen. Speld en stik 
vast. Keer binnenstebuiten.

1 

1 

4
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1 4
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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.

2
Speld de rechte zijde van de zak op de zijnaad van het VP 
en RP met de rijgdraadjes op elkaar. Stik vast tussen de 
rijgdraadjes.

Vouw bij het VP de naadwaarde van de zak opzij en knip 
schuin in het VP tot vlak voor het rijgdraadje.

Vouw de zak van het VP samen met de naadwaarde opzij 
en geef een stiksel vlak naast de naad door alle lagen heen  
(= de zak + de onderliggende naadwaarde van het VP).

1 1 

1 & 2 3

3

1

3

1 3 
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Speld de zijnaden. Stik vast precies tot aan het rijgdraadje 
aan de bovenkant van de zakopening. Stik verder vanaf het 
volgende rijgdraadje tot aan de zoom.

Speld beide zakdelen op elkaar en stik vast. Leg de naad-
waarde van de zijnaad van het VP en RP opzij om precies 
tot de rijgdraadjes te kunnen stikken.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek. 
Strijk de naadwaarde van de zijnaden open.

3
Vorm de plooien van het VP door de rijgdraadjes telkens
op elkaar te leggen met de goede kant van de stof naar 
binnen.

1,5 cm

1,5 cm

1,5 cm

1 cm

12 1 2
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Stik de plooien verticaal vast van rijgdraadje tot rijgdraadje.

Keer het werkstuk binnenstebuiten zodat het VP met de 
averechtse kant naar boven ligt. Strijk de plooiwaarde in 
de richting van MV.

Naai de plooiwaarde met enkele steken vast aan de  
averechtse kant.

4
Vorm de plooien van het RP door de rijgdraadjes telkens
op elkaar te leggen met de goede kant van de stof naar 
binnen. Stik de plooi tot op niets uit naar het onderste 
rijgdraadje. Stik voorbij het rijgdraadje 1 cm door zonder 
stof. Knip de draad af en maak een knoopje.

Keer het werkstuk binnenstebuiten zodat het RP met de 
averechtse kant naar boven ligt. Strijk de plooiwaarde in 
de richting van MR.

1

2

11

1 1

2

2
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Naai de plooiwaarde aan de averechtse kant met enkele 
steken vast.

Vouw het beleg ter hoogte van MR omhoog en werk de 
MR-naden afzonderlijk af met een overlocksteek. Vouw het 
aangesneden beleg naar boven.

Speld en stik de MR-naden tot iets vóór de rafelrand van de 
tussenbeennaad. Vouw het aangesneden beleg naar boven.

5
Speld en stik de tussenbeennaden.

2

2

2

2

1

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

6
Steek de ene broekspijp in de andere met de goede kant
van de stof tegen elkaar. Speld en stik het resterende stukje  
zitnaad.

7

Vouw de riemlussen (6) dubbel in de hoogte met de goede
kant van de stof naar binnen. Stik de lange zijde.

Keer binnenstebuiten en geef langs weerszijden een sier-
stiksel net naast de rand.

Knip in 4 gelijke delen.
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Strijk de boven- en onderkant van elke riemlus 1 cm om.

Speld de 4 riemlussen op het werkstuk, telkens precies 
tussen de plooien. Stik vast net naast de rand.

8
Werk de zoom af met een overlocksteek.

Strijk de zoom om op de plaats van de middelste V-knipjes 
en stik vast vlak naast de overlockte rand.
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2

2

2
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1

Vouw de zoom (= omslag) om naar de goede kant van de
broek op de plaats van de andere V-knipjes. 

Naai vast ter hoogte van de zijnaden.

9
Vouw de riem (5) dubbel in de hoogte met de goede kanten 
op elkaar. Stik de aangeduide zijden vast. 

Keer de riem met de goede kant naar buiten. Haal de  
onafgewerkte korte zijde door beide D-ringen. Plooi de 
rafelrand om en stik de rand vast.

Naai de drukknoop aan.

5


