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Knip de linker en rechter rand van het ritssplit van de
voorbenen volgens de patroontekens. Geef op het split
middenvoor aan en strijk de vouw van het beleg in de rechter
splitrand. Naai het split met een naad van 1 cm. Gebruik een
ritsvoetje voor het naaien van de rits. Naai de sierstiksels met
een gewoon voetje.
1. Naai de onderslag: vouw de onderslag dubbel, de goede
kanten op elkaar en naai de onderkanten op elkaar. Keer de
onderslag naar de goede kant en werk de buitenranden samen
af. Naai de rits op de buitenrand van de onderslag.
2. Werk de randen van het ritssplit en de kruisnaden af tot de
taille middenachter. Naai de kruisnaad vanaf de taille middenachter tot de onderkant van het ritssplit.
3. Speld en naai de onderslag op de linker rand van het split,

de goede kanten op elkaar met de ritsband ertussen (I).Vouw
vervolgens de onderslag in de juiste vorm en stik de splitrand
vlak langs de rand door (II).
4. Sluit de rits en speld het split in de juiste vorm. Leg de
midden-voorvouw van de rechter splitrand op het middenvoorteken van de linker kant. Speld de losse ritsband aan de
binnenkant van het split op het splitbeleg, vouw de onderslag
opzij.
5. Verwijder de spelden aan de goede kant van de broek, open
de rits en naai de ritsband met twee stiksels op het beleg.
6. Sluit de rits en speld het split in de definitieve vorm. Stik het
ritssplit aan de goede kant door, vouw de onderslag opzij en
gebruik het patroon als mal tijdens het stikken. Naai de
onderhoek van de onderslag aan de verkeerde kant op de naad
van het beleg.
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Knip de linker en rechter rand van het ritssplit van de
voorbenen volgens de patroontekens. Geef op het split
middenvoor aan en strijk de vouw van het beleg in de linker
splitrand. Naai het split met een naad van 1 cm. Gebruik een
ritsvoetje voor het naaien van de rits. Naai de sierstiksels met
een gewoon voetje.
1. Naai de onderslag: vouw de onderslag dubbel, de goede
kanten op elkaar en naai de onderkanten op elkaar. Keer de
onderslag naar de goede kant en werk de buitenranden samen
af. Naai de rits op de buitenrand van de onderslag.
2. Werk de randen van het ritssplit en de kruisnaden af tot de
taille middenachter. Naai de kruisnaad vanaf de taille middenachter tot de onderkant van het ritssplit.
3. Speld en naai de onderslag op de rechter rand van het split,

de goede kanten op elkaar met de ritsband ertussen (I).Vouw
vervolgens de onderslag in de juiste vorm en stik de splitrand
vlak langs de rand door (II).
4. Sluit de rits en speld het split in de juiste vorm. Leg de
midden-voorvouw van de linker splitrand op het middenvoorteken van de rechter kant. Speld de losse ritsband aan de
binnenkant van het split op het splitbeleg, vouw de onderslag
opzij.
5. Verwijder de spelden aan de goede kant van de broek, open
de rits en naai de ritsband met twee stiksels op het beleg.
6. Sluit de rits en speld het split in de definitieve vorm. Stik het
ritssplit aan de goede kant door, vouw de onderslag opzij en
gebruik het patroon als mal tijdens het stikken. Naai de
onderhoek van de onderslag aan de verkeerde kant op de naad
van het beleg.
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