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Rechts en links worden gezien wanneer u de broek aan heeft. De
werkbeschrijving is beschreven voor een herenbroek.Wanneer u een
damesbroek naait, verwissel dan rechts en links.

2 cm

1. Werk de ronde rand van het splitbeleg af. Speld en naai het beleg
op de linker rand van het split, de goede kanten op elkaar. Stik de
naden vlak langs de rand op het beleg.

4. Speld en naai de onderslag + rits op de
rechter splitrand, de goede kanten op
elkaar.Vouw de onderslag in de goede
vorm en stik de naden met een dubbel
stiksel op het voorbeen door. Naai de
kruisnaad van de voorbenen vanaf de
binnenbeennaad tot de onderkant van het
ritssplit.

2. Vouw het beleg onder het linker
voorbeen, de verkeerde kanten op
elkaar en stik het split vlak langs
de rand door.

5. Sluit de rits en speld het split aan de
goede kant van de broek in de definitieve
vorm. Keer de broek met de verkeerde
kant naar boven en speld de losse ritsband
op het splitbeleg.

3. Naai de onderslag van de rits: naai
een hoek in de onderkant van de
onderslag. Keer de onderslag naar de
goede kant en werk de open randen
samen af. Naai de rits op de rand van
de onderslag en leg de ritstanden 2
cm vanaf de buitenrand van de
onderslag.

6. Verwijder de spelden aan de goede
kant van het split. Open de rits en naai
de ritsband op het beleg; naai een
tweede stiksel op de ritsband om de
rits voldoende stevigheid te geven.

7. Maak met behulp van het patroon van het ritsbeleg een kartonnen mal voor het
doorstikken van het ritssplit. Speld en stik het ritssplit in twee delen aan de goede kant
op het voorbeen door: eindig het stiksel van het rechte deel tot ± 3 cm boven de
onderkant van het split en vouw de onderslag opzij tijdens het stikken. Speld vervolgens
de onderslag in de juiste vorm. Stik de ronde onderkant van het ritssplit door en naai
de onderkant van de onderslag vast met het stiksel.
8. Stik de kruisnaden op het linker voorbeen door en naai het stiksel 2 cm door op het
ritssplit.
9. Naai volgens de afbeelding trensjes op de onderkant van het split.
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