


Patroon Broek Flip de Beer

BENODIGDHEDEN:

- 35 cm keper katoen, niet té dik (stofbreedte 150 cm)
- 50 cm elastiek (o,5 cm dik)
- 2 kralen met een groot gat of koordstoppers
- 65 cm koord
- naaigaren, evt. doorstikgaren

PATROONDELEN

A. Voorbeen bovendeel
B. Voorbeen middendeel
C. Voorbeen onderste deel
D. Achterbeen*
* let op, deel D staat in twee delen op het patroonblad, plak deze patroondelen aan elkaar.

ALGEMEEN
De patroondelen zijn ZONDER naadtoeslag, knip zelf uw naadtoeslag aan.

WERKWIJZE
- Print dit patroon uit op normaal wit (80gr/m3) papier, let op dat uw printerinstellingen op 
100% (niet schalen) staan. 
- Knip de patroondelen uit.
- Plak de delen D1 en D2 op de aangegeven tekens aan elkaar.
- Leg de patroondelen op de (dubbelgevouwen) stof.
- Speld de delen vast op de stof
- Knip de delen uit de stof met rondom een naadtoeslag.
- Naai de broek in elkaar.

Naai eerst de drie voorbeen delen (A,B en C) aan elkaar, en maak dan de knoopgaten op de 
aangegeven plaats.
Naai daarna de zakken op het achterbeen.
Stik alle naden met een dubbel stiksel door.
Rijg door de tunnel boven elastiek en evt. een koord met aan de uiteinden twee kralen.

Copyright 2011 Jeanneke.com
Dit patroon mag niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden
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