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Een o zo makkelijk en o zo leuk uniseks broekje in sweaterstof. 
Met elastiek in de tail leband en l ichtjes bollende broekspijpen, 

voor optimale bewegingsvrijheid. En steekzakken voor een 
knuffeltje, zakdoekje en co. Met een toffe paspelband geef je 
Pixel  een trendy accent. Klaar voor de wonderbaarli jke Pixel-

vermenigvuldiging in een waaier van kleuren en prints? Je zoon 
of dochter is  je nu al  dankbaar. Kruipen, rol len, voetballen, 

ravotten … Go!
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afmetingen patroon (in cm)

matentabel (in cm)

LET   OP 
Pas het stofverbruik aan volgens deze aanpassingen. 

TO

HO

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.

De afmetingen in onderstaande tabel zijn de afmetingen van het patroon in 
functie van de gebruikte stof en dienen als referentie. Voor het draagcomfort 
en om een bepaalde snit te bekomen (aansluitend, los, oversized) zit er extra 
ruimte in de breedtematen (bovenop de zuivere lichaamsmaten) .

maat 2 3 4 5 6 8 10 12 14

zijlengte* 45,25 49,25 53,25 57,25 61,25 69,25 77,25 85,25 93,25

tussenbeenlengte 25,5 29 32,5 36 39,5 46,75 53,75 60,75 67,75

tailleomtrek met elastiek 47 49 50 51 52 54 57 59 61

tailleomtrek zonder elastiek 58,25 60,25 62,25 64 66 70 74 78 82,25

heupomtrek 70,5 72,5 74,5 76,25 78,25 82 86,25 90,25 94,5

* Inclusief de tailleband.

Kies de maat op basis van de heupomtrek (ongeacht de leeftijd of lengte). Je kiest de 
maat waarbij de heupomtrek het dichtste aanleunt. De tailleomtrek is dan makkelijk 
aan te passen met het elastiek in de tailleband. Pas de lengte van de geselecteerde 
maat vervolgens aan naar de lengte die bij de leeftijd of lengte van het kind hoort, 
terug te vinden in onderstaande tabel. 

maat 2 3 4 5 6 8 10 12 14

lichaamslengte 92 98 104 110 116 125 137 150 160

TO (tailleomtrek) 50 52 53 54 55 57 60 63 66

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

http://www.fibremood.com/nl
https://www.fibremood.com/nl/patronen-verkorten-en-verlengen
https://www.fibremood.com/nl/patronen-verkorten-en-verlengen
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stofadvies Comfort en nog eens comfort voor Pixel. Sweaterstof, French terry, interlock, ribtricot … Of een 
geweven stof: (stretch)jeans, ribfluweel … Laat je fantasie de vrije loop.

benodigdheden 

• Naaigaren

• Elastiek (4 cm breed): zie tabel

• Paspelband: zie tabel (optioneel)

• Stof: zie tabel  

stof 2 3 4 5 6 8 10 12 14

stofbreedte 110 cm cm 85 90 95 95 100 140 155 175 200

stofbreedte 140 cm cm 60 65 70 75 80 90 105 115 120

Het bijhorende stofplan vind je op pagina 6 van deze werkbeschrijving.

elastiek 2 3 4 5 6 8 10 12 14

4 cm breed cm 50 52 53 54 55 57 60 62 64

paspelband 2 3 4 5 6 8 10 12 14

totale lengte cm 88,75 96,5 104,5 112,5 120,5 136,25 152,25 168,25 184,25
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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. Als je een 
pdf-patroon gebruikt, kan je het patroon printen zowel met als zonder naadwaarden. 
Bekijk de video voor meer info.

1. voorpand : 2x 

2. rugpand: 2x

3. tailleband:1x aan stofvouw 

4. zak: 4x 
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http://www.fibremood.com/nl/blog/pdf-patronen-afdrukken
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stofplan voor een effen stof 
stofbreedte 110 cm

2 - 6 jaar

8 - 14 jaar

STOFVOUW

ZELFKANT
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stofplan voor een effen stof 
stofbreedte 140 cm

2 - 8 jaar

10 - 14 jaar
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STOFVOUW

ZELFKANT

STOFVOUW

ZELFKANT

patroondelen merken

knip kort door patroonpapier en 
stof op volgende omtrekspunten

enkel knipje  

dubbel knipje  

V-knipje  

 
markeer de volgende binnen-
punten met een rijgdraadje

    
binnenpunt

     
(druk)knoop

    knoopsgat 



7/12#Pixel

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 rechte zijde van de zakdelen (4) en de zijnaad van 
het VP (1) af met een overlocksteek. 

Speld en stik 2 van de 4 zakdelen tussen de rijgdraadjes 
van het VP. 

VP voorpand

RP rugpand

goede kant

averechtse kant

elastiek
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Vouw de zakdelen opzij samen met de naadwaarde en stik 
het zakdeel vast aan de onderliggende naadwaarde vlak 
naast de naad.

2
Werk de zijnaad van het RP (2) af met een overlocksteek.

OPTIONEEL 

Speld de paspelband aan de zijnaad. Het lint van de pas-
pelband ligt naast de overlocksteek. Stik vast met de halve 
persvoet. 

Speld en stik (ook met de halve persvoet) de overige  
2 zakdelen tussen de rijgdraadjes van het RP.
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3
Speld en stik (met de halve persvoet) de zijnaden boven en 
onder de zakopeningen, telkens precies tot in de rijgdraad-
jes. Leg hierbij de naadwaarden van de zakdelen opzij.
Strijk de naadwaarde van de zijnaad open.

Speld en stik de zijnaad van de zakdelen boven de zak-
openingen op elkaar, telkens precies tot in de rijgdraad-
jes. Stik dan de omtrekranden (behalve de bovenkant) van 
de zak aan elkaar en eindig met het stukje zijnaad onder 
de zakopening. Leg hierbij de naadwaarden van de broek 
opzij. 

Strijk de naadwaarde van de zijnaadjes open. 

Werk de rafelranden van de zakdelen samen af met een 
overlocksteek.

4

2

4

12

12

4

4

44

1 2

2

4

12

4



10/12#Pixel

4
Speld en stik de tussenbeennaden van beide broekspijpen. 

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

5
Schuif beide broekspijpen in elkaar met de goede kanten 
tegen elkaar. Speld en stik de zitnaad.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.
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6
Vouw de tailleband (3) dubbel in de breedte met de goede 
kant van de stof naar binnen. Speld en stik de korte zijde. 
Laat een opening om later het elastiek te kunnen door-
rijgen.

Strijk de tailleband dubbel in de hoogte met de goede kant 
van de stof naar buiten. 

Speld en stik beide rafelranden van de tailleband aan de 
taillelijn met de corresponderende knipjes op elkaar.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

Rijg het elastiek door de opening in de tailleband.
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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.

7
Werk de zoom af met een overlocksteek.

Strijk de zoomwaarde om en stik ze vast met een dubbel 
stiksel.

3 cm
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