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Tips&
Hints

Kies uw favoriete broekpatroon en stof die geschikt is voor het patroon. 
Wij hebben vier verschillende tinten dikke roze katoen gebruikt. Trek de pa-
troondelen over van het patroonblad. Teken de achter- en voorkant van de 
broekspijpen tweemaal; ze moeten gespiegeld zijn ten opzichte van elkaar. 

Geef op uw patroondelen aan hoe u de verschillend gekleurde blokken wilt 
plaatsen. 

Knip de patroondelen uit op de lijnen. Voeg een naadtoeslag toe aan alle 
delen. Knip de verschillende delen uit de stof van uw keuze. 

Wij hebben twee van de grotere delen versierd met decoratieve steken in 
combinatie met een verstevigde rechte steek. 

Naai de stofdelen aan elkaar tot de voor- en achterkantdelen van de 
broekspijpen. 

Naai uw broek in elkaar volgens de instructies bij uw patroon.

Op de volgende pagina vindt u tips over hoe u extra details kunt toevoe-
gen die de broek uniek maken.

Kleurige patchwork Capri-broek

4 tinten

6 details

Spectaculaire 
paSSepoilS

ValSe zak Blinde ritS keurig afgewerkte 
zomen

profeSSioneel 
doorStikken

unieke VerSieringen



paSSepoilS alS Spectaculair detail
Gebruik de passepoilvoet (optioneel) om passepoils aan te brengen op 
de zakken in een contrasterende kleur.

profeSSioneel doorStikken
Stik alle naden door met dik garen (dikte 30). Gebruik de rechte steek, 
steeklengte 4.

unieke VerSieringen
Maak uw eigen versieringen met decoratieve steken. Rayon borduurgaren 
zorgt voor een glanzend effect. Klik de transparante naaivoet 1 op de 
machine voor een beter zicht tijdens het naaien. 

Leg altijd versteviging onder de stof als u decoratieve steken naait.
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op maat gemaakt met een Blinde ritS
Met de optionele blinde ritsvoet naait u de blinde 
rits eenvoudig in de broek, verborgen in de 
zijnaad.

Lees meer over de optionele accessoires en 
hoe u ze kunt gebruiken op www.pfaff.com.

Onderdeelnummers, optionele accessoires:
Blinde ritsvoet: ...................820474096
Passepoilvoet: ....................820532096

keurig afgewerkte zoom
Werk uw broek af met een blindzoom; een zoom die vrijwel onzicht-
baar is. Gebruik de bijgeleverde blindzoomvoet 3. Op pagina 26 
van uw gebruiksaanwijzing vindt u de instructies voor het naaien van 
blindzomen.

maak een ValSe zak (geen zak eronder)
Gebruik de sjabloon hierboven en naai met dubbele stof (of ontwerp er zelf een).

Versier met doorstiksels, een rij met verstevigde rechte steken en een getaperde 
naad. Maak de getaperde steken met de zigzagsteek. Stel de steeklengte in op 
0.5 en begin met een breedte van 0. Vergroot de breedte terwijl u naait geleidelijk 
tot 6 mm. Verklein de breedte op dezelfde manier wanneer u het getaperde ge-
deelte wilt beëindigen.

Tip: Oefen de getaperde naad eerst op een proeflapje om te bepalen hoe u de 
tapering wilt.

N
aai een knoopsgat in de flap van de zak. N

aai een knoop op 
de broek (zie de gebruiksaanw

ijzing voor instructies).


