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U kunt de broek van model 24 uit nummer 1/2019 ook uit een 
gedragen jeans van een volwassene naaien. Leg de patronen 
eerst op de jeans en controleer of er voldoende stof is om de 
broek te knippen. Was de jeans voordat u begint. Bekijk eerst 
de naden van de broek en leer van de naadconstructies 
voordat u de schaar pakt.

Werk als volgt:
Afbeelding 1a en 1b. Knip de binnenbeennaden van de 
pijpen van de jeans open vlak langs het stiksel. Leg de jeans op 
tafel en leg de patronen op de stof. In dit geval had de oude 
jeans goede en mooi versleten zijnaden en daarom zijn ze 
gebruikt in de nieuwe broek. Maak de zijnaden bij de zijzakken 

los, zo hebt u voor de achterbenen hele naden. De extra stof 
bij de knieën mag blijven voor extra ruimte. Knip de 
patroondelen één voor één. Pas op dat u voor de naden van 
de nieuwe broek niet de meest versleten plekken van de jeans 
gebruikt.

Afbeelding 2. Knip de achterzakken van de nieuwe broek uit 
de achterzakken van de oude jeans en leg de vouw van de 
zakopening op de vouw van de oude zakken, zo kunt u de 
oude zakopening gebruiken. 

Afbeelding 3. Knip de onderzakken uit de voorbenen, pas op 
dat u niet in de zakken van de oude jeans knipt die eronder 
liggen. 

Geef afgedankte jeans 
een nieuw leven!

Afbeelding 4. Knip de bovenzakken uit de zakken van de oude 
jeans.

Afbeelding 5. Maak ook de tailleband en de riemlusjes van de 
oude jeans los als u ze kunt hergebruiken. Knip de tailleband 
voor de nieuwe broek volgens het patroon. Naai indien nodig 
een naad middenachter in de tailleband en gebruik het oude 
knoopsgat en de jeansknoop. 

Gebruik ook de onderslag met de knopen van het knoopsplit 
wanneer de broek er één heeft. 
In plaats van knopen kunt u ook een rits met metalen ritstanden 
in de broek naaien. U kunt de werkbeschrijving en de 

bijbehorende geïllustreerde aanwijzingen 
” Ritssplit II” op onze website vinden en uitprinten: 
https://www.ottobredesign.com/nl/ottobre-lab/geillus-
treerde-werkbeschrijvingen/

Het leren label van een jeans vertelt iets over de broek. Knip 
het label uit en naai het op de nieuwe broek. Bewaar de 
overgebleven lapjes als verstelmateriaal. 

Naai de broek volgens de werkbeschrijving in nummer 1/2019. 
Gebruik garen voor de sierstiksels.  Wanneer u dikke naden 
moet naaien, klop de naden dan eerst plat met een hamer.
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De modellen, werkbeschrijvingen en patronen zijn bedoeld voor privé gebruik van hobbyisten. Commercieel of industrieel gebruik ervan is 
niet toegestaan. De modellen, werkbeschrijvingen, patronen, tekeningen en foto’s zijn auteursrechtelijk beschermd materiaal en reproductie 
ervan op welke manier of in welke vorm dan ook is slechts toegestaan door de auteursrechtelijke partij. Onder productie wordt eveneens 
verstaan het overzetten ervan op een apparaat waarmee reproductie van het item mogelijk is.  Alle rechten voorbehouden.

U kunt de broek van model 24 uit nummer 1/2019 ook uit een 
gedragen jeans van een volwassene naaien. Leg de patronen 
eerst op de jeans en controleer of er voldoende stof is om de 
broek te knippen. Was de jeans voordat u begint. Bekijk eerst 
de naden van de broek en leer van de naadconstructies 
voordat u de schaar pakt.

Werk als volgt:
Afbeelding 1a en 1b. Knip de binnenbeennaden van de 
pijpen van de jeans open vlak langs het stiksel. Leg de jeans op 
tafel en leg de patronen op de stof. In dit geval had de oude 
jeans goede en mooi versleten zijnaden en daarom zijn ze 
gebruikt in de nieuwe broek. Maak de zijnaden bij de zijzakken 

los, zo hebt u voor de achterbenen hele naden. De extra stof 
bij de knieën mag blijven voor extra ruimte. Knip de 
patroondelen één voor één. Pas op dat u voor de naden van 
de nieuwe broek niet de meest versleten plekken van de jeans 
gebruikt.

Afbeelding 2. Knip de achterzakken van de nieuwe broek uit 
de achterzakken van de oude jeans en leg de vouw van de 
zakopening op de vouw van de oude zakken, zo kunt u de 
oude zakopening gebruiken. 

Afbeelding 3. Knip de onderzakken uit de voorbenen, pas op 
dat u niet in de zakken van de oude jeans knipt die eronder 
liggen. 

Afbeelding 4. Knip de bovenzakken uit de zakken van de oude 
jeans.

Afbeelding 5. Maak ook de tailleband en de riemlusjes van de 
oude jeans los als u ze kunt hergebruiken. Knip de tailleband 
voor de nieuwe broek volgens het patroon. Naai indien nodig 
een naad middenachter in de tailleband en gebruik het oude 
knoopsgat en de jeansknoop. 

Gebruik ook de onderslag met de knopen van het knoopsplit 
wanneer de broek er één heeft. 
In plaats van knopen kunt u ook een rits met metalen ritstanden 
in de broek naaien. U kunt de werkbeschrijving en de 

bijbehorende geïllustreerde aanwijzingen 
” Ritssplit II” op onze website vinden en uitprinten: 
https://www.ottobredesign.com/nl/ottobre-lab/geillus-
treerde-werkbeschrijvingen/

Het leren label van een jeans vertelt iets over de broek. Knip 
het label uit en naai het op de nieuwe broek. Bewaar de 
overgebleven lapjes als verstelmateriaal. 

Naai de broek volgens de werkbeschrijving in nummer 1/2019. 
Gebruik garen voor de sierstiksels.  Wanneer u dikke naden 
moet naaien, klop de naden dan eerst plat met een hamer.


