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1.Productkennis

Jeansbroek

Bermuda

sportieve zomerbroek tot net boven of op de 
knie

Joggingbroek of sportbroek

meestal van stevig tricot
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Legging

nauw aansluitende rekbare broek, 
oorspronkelijk voor ballet

Pantacourt

lengte tot boven enkels

Worker

wijde broek met rechte pijpen, veel zakken 
en veel deelnaden

Syntra – cursus patroontekenaar – hoofdstuk de pantalon 3



De pantalon                                                                                                                            

 

Salopette of tuinbroek

Short

Pantalon

een nette broek die meestal bij een kostuum 
hoort, een geperste vouw aan middenvoor 

en middenachter
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Bandplooibroek

plooitjes net onder de lendenband

Paardrijbroek

met extra verstevigingen op het zitvlak en 
aan de binnenkant van de knieën

Afritsbroek
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Skibroek 

als bovenkleding met smal toelopende pijpen 
en meestal een band of elastiek onder de 

voet door

Fietsbroek

leggingachtige broek met een zeemleren 
kruis

Trainingsbroek

met elastiek of koortje in de lendenband en 
meestal een rits onderaan de pijpen
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2.Delen en lijnen van de pantalon

              

                      Voorpand  Rugpand

Omtreklijnen

1 LL lendenlijn 5 binnenbeenlijn
2 nepen 6 ZL zijlijnen
3 tussenbeennaad 7 ZoL zoomlijnen
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3.Maten
1. Controlematen opnemen  

• Lendenomtrek
• Heupenomtrek
• Heupenhoogte

1. Zithoogte
• Lendenlint plaatsen
• Meetlat tussen benen
• Afstand meten

2. Tussenbeenbreedte
• Lendenlint plaatsen
• Tegen een muur gaan staan
• Meetlat tegen benen houden
• Afstand meten van lat tot muur op heupenhoogte
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3.  Kruislengte
• Lendenlint plaatsen
• Meet vanaf het lendenlint in de voorpand, tussen 

de benen door tot aan het lendenlint in de rugpand

4. Zijlengte
• Lendenlint plaatsen
• Meten aan zijnaad van lendenlint tot de grond
• 3 cm aftrekken van voethoogte

5.  Kniehoogte
• Persoon zit op knieën (goed recht)
• Meten in VP van lendenlint tot op grond

6. Kniebreedte en enkelbreedte
• Volgens persoonlijke smaak of model
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4.Matentabel

Maatnummer 36
 

38 40 42 44 46 48 50 52 54

1. heupenomtrek
    -  Hbr VP
    -  Hbr RP

3. Heupenhoogte

4. lendenomtrek

5. cintrage
    -  MV
    -  zijnaad VP
    -  zijnaad RP
    -  MR
    -  neep VP
    -  neep RP

6. zithoogte (ZH)
   -  VP (1/4 HO + 0,5 cm)
   -  RP (ZH VP + 1 cm)

7. tussenbeenbreedte
   -  VP (1/20 HO + 1,5)
   -  RP (1/10 HO)

8. zijlengte

9. kniehoogte

10. kniebreedte
   -  VP
   -  RP

11. enkelbreedte
   -  VP
   -  RP

86
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1
2,5
2
3

1,5/10
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22
23

5,75
8,6
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51.5

23
25

15
17

90
22
23

18

66

1
2,5
2
3

1,5/10
2/12

23
24

6
9

103

51.5

24
26

16
18

94
23
24

19

70

1
2,5
2
3

1,5/10
2/12

24
25

6,25
9,4

103

51.5

25
27

17
19

98
24
25

20

74

1
2,5
2
3

1,5/10
2/12

25
26

6,5
9,8

103

51.5

26
28

18
20

102
25
26

21

78

1
2,5
2
3

1,5/10
2/12

26
27

6,75
10,2

103

51.5

27
29

19
21

106
26
27

22

82

1
2,5
2
3

1,5/10
2/12

27
28

7
10,6

103

51.5

28
30

20
22

110
27
28

23

86

1
2,5
2
3

1,5/10
2/12

28
29

7,25
11

103

51.5

29
31

21
23

114
28
29

24

90

1
2,5
2
3

1,5/10
2/12

29
30

7,5
11,4

103

51.5

30
32

22
24

118
29
30

25

94

1
2,5
2
3

1,5/10
2/12

30
31

7,75
11,8

103

51.5

31
33

23
25

122
30
31

26

98

1
2,5
2
3

1,5/10
2/12

31
32

8
12,2

103

51.5

32
34

24
26
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5.Patroonopstelling basispantalon
1. Maat 42  

● Aanduiden van de verticale lijn: zijlengte = 103 cm
● Aanduiden van de lendenlijn in haak met de verticale lijn
● Toepassen van heupenhoogte vanaf de lendenlijn: 20 cm
● Aanduiden van voorbreedte op heupenlijn:

● voorbreedte = ¼ heupenomtrek – 0,5 cm
98 : 4 = 24,5 – 0,5 = 24 cm

● Aanduiden van rugbreedte op heupenlijn:
● rugbreedte = ¼ heupenomtrek + 0,5 cm

98 : 4 = 24,5 + 0,5 = 25 cm

• Tekenen van MV- en MR- lijn in haak op lenden- en heupenlijn
• Toepassen cintrage:

• Totale cintrage: heupenbreedte – lendenbreedte = 49 – 37 = 12 cm
• Verdeling: 

o VP: 3 cm: 
 1 cm aan MV
 1,5 cm in neep aan vouwlijn
 0,5 cm aan zijnaad

o Zijnaad: 4 cm
 2 cm aan VP (+ 0,5 cm VP)
 2 cm aan RP

o RP: 5 cm
 3 cm aan MR
 2 cm in neep: in de helft van de lendenbreedte

o Extra lengte toevoegen: 
 MV: 0,3 cm
 Zijnaad: 1 cm
 MR: 2,5 cm

• Aanduiden van zithoogte:
● VP: ¼ HO + 0,5 cm = 24,5 + 0,5 = 25 cm
● RP: zithoogte VP + 1 cm = 25 + 1 = 26
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• Aanduiden van tussenbeenbreedte:
• VP: 1/20 HO + 1,5 cm = 6,5 cm
• RP: 1/10 HO = 9,8 cm

• Tekenen van tussenbeenlijn: in de RP 0,5 cm uithollen

• Tekenen van vouwlijn VP en RP in de helft van de totale voor- en rugbreedte

• Tekenen van steunlijn voor zoom in haak op verticale lijn

• Aanduiden van kniehoogtelijn in de helft van de totale lengte

• Aanduiden van kniebreedte VP: ½ knieomtrek – 1 cm (vouwlijn in de helft)
 

• Aanduiden van kniebreedte RP: ½ knieomtrek + 1 cm (vouwlijn in de helft)

• Aanduiden van enkelbreedte VP: ½ enkelomtrek – 1 cm (vouwlijn in de helft)

• Aanduiden van enkelbreedte RP: ½ enkelomtrek – 1 cm (vouwlijn in de helft)

• Tekenen van zijnaad en binnennaad van VP en RP

• Zoomlijn aan vouw RP 1 cm verlengen op niets naar vouw voorpand

• 1 cm bijvoegen aan MV op heupenhoogte:
● op niets naar lendenpunt MV
● op niets naar tussenbeenpunt

● Lendenlijn loodrecht tekenen op nieuwe MV-lijn
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6.Pasvormcorrecties
1.Binnenbeennaad te lang  

1. Kenmerken op persoon
• binnenbeennaad valt niet recht onder 

tussenbeennaad
• horizontale plooien onder 

tussenbeennaad
• vouwlijn van de pantalon valt niet recht 

in VP en RP

2. Opzoeken foutwaarde
• het teveel aan lengte aan de 

binnenbeennaad afspelden in een 
horizontale plooi in VP en RP op niets 
naar zijnaad

• plooidiepte = foutwaarde
• vouwlijn van onderste deel pantalon doortekenen tot lendenlijn
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2.Te weinig zithoogte in VP en   
RP 
1. Kenmerken op persoon

• de tussenbeennaad wordt door het 
lichaam naar beneden gedrukt, zodat 
de lendenlijn in MV en MR daalt en 
er plooien ontstaan onder de 
tussenbeennaad.

• vouwlijn valt recht in de VP

2. Opzoeken foutwaarde
• overruimte onder de tussenbeennaad vastspelden 
• plooidiepte = foutwaarde

3.Te veel zithoogte in VP en RP   
1. Kenmerken op persoon
De pantalon valt mooi glad, maar de tussenbeenbreedte sluit niet aan bij het lichaam

2. Opzoeken foutwaarde
• plooi spelden op HH in VP en RP tot de naad aansluit bij het lichaam
• plooidiepte = foutwaarde
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4.Te weinig zithoogte in RP  
1. Kenmerken op persoon

Er is geen evenwicht tussen VP en RP: lendenlijn en heupenlijn 
dalen in de rug, zodat er te veel lengte onder het zitvlak ontstaat

2. Opzoeken foutwaarde
• overruimte onder het zitvlak vastspelden
• plooidiepte = foutwaarde
• N.B.: vermits de lendenlijn van de persoon daalt, mag er 

ook RL afgenomen worden
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5.Te weinig tussenbeenruimte  
1. Kenmerken op persoon

• de pijpen zijn bovenaan te smal
• de vouwlijnen vallen niet recht, ze wijken af naar het tussenbeenpunt

2. Opzoeken foutwaarde
• nameten hoeveel de vouwlijn afwijkt van een recht lijn
• die waarde zowel in VP als in RP verbreden
• controlemaat dijomtrek vergelijken met de totale tussenbeenbreedte
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6.Te veel tussenbeenruimte  
1. Kenmerken op persoon

• de pijpen zijn bovenaan te breed

2. Opzoeken foutwaarde
• overruimte vastspelden aan de binnenbeennaad
• plooidiepte = foutwaarde (vb. 2 cm)

3. Verbeteren op patroon
• de foutwaarde (2 cm) afnemen in VP en RP op niets naar het steunpunt op 

heupenhoogte. Vouwlijn terug in het midden van de pijp plaatsen.
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7.Plat zitvlak: te veel lengte over   
tussenbeennaad en te veel heupenbreedte 
in RP
1. Kenmerken op persoon

• de pantalon zit te ruim over het zitvlak:
● verticale breedte plooi op heupenhoogte
● losse horizontale plooi onder zitvlak

2. Opzoeken foutwaarde

• het teveel aan lengte over de tussenbeennaad horizontaal wegspelden op niets 
naar zijnaad op heupenhoogte

• het teveel aan breedte verticaal wegspelden op heupenhoogte op niets naar 
lendenlijn en kniehoogte

• plooidieptes = foutwaarden (kan horizontaal en verticaal verschillend zijn)
• opmerking: naargelang de bouw van de persoon kan het soms voldoende zijn
•   alleen lengte of alleen de breedte weg te nemen
• plooidiepte van horizontale plooi meten aan MR
• plooidiepte van verticale plooi meten op heupenhoogte
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8.Meer ontwikkelde buikwelving  
1. Kenmerken op persoon

• de pantalon zit te drukkend op buikhoogte
• stralen vanaf buikwelving naar zijnaad

2. Opzoeken foutwaarde
• opnemen controlemaat: afwijking lenden VP op 

MV
• verschil tussen opgenomen afwijking en 

toegepaste neepwaarde = foutwaarde: ½ lengte en 
½ breedte

Voorbeeld: 

- afwijking VP = 4,5 cm

- afwijking basispatroon = 3 cm

- verschil is 1,5 cm

- verbetering = 0,75 cm meer lengte en 0,75 cm meer breedte
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9.Buikwelving + plat zitvlak : patroonwijziging indien er   
alleen een lengtefout is
1. Kenmerken op persoon: buikwelving

• pantalon is drukkend op de 
buikwelving

• lendenlijn daalt aan MV
• VP met meer MV-lengte voor 

lichte accentuering van de 
onderbuik

2. Verbeteren
• lendenlijn verlengen (neepdiepte 

verandert niet)
• deel tussen MV en neep 

evenwijdig openschuiven

3. Kenmerken op persoon: plat 
zitvlak

• pantalon blaast op het 
zitvlak aan eindpunt neep

• toe te passen indien lengte 
tussenbeennaad niet mag 
wijzigen

4. Verbeteren
• nepen verwijderen
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5. Kenmerken op persoon: plat zitvlak
• pantalon zit te los over de tussenbeennaad

6. Verbeteren
• middennaad verkorten
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10.O-benen  
De stand en de vorm van de benen hebben alleen 
consequenties voor de pasvorm van een pantalon. 
Een mantel, overjas of rok vertoont geen fouten. Bij 
O-benen is de ‘buitenbocht’ groter dan de 
‘binnenbocht’ en dat veroorzaakt plooien in de pijp 
van de pantalon. Hoe strakker de pijp van de broek, 
hoe minder je ervan zult zien. In een normale of 
wijde broek zie je de volgende plooien.

1. Plooibeeld

In de VP lopen vanaf de onderkant van de heup op de zijnaad naar de binnenkant van de 
knie één of meerdere plooien. 

In de RP lopen de plooien op precies dezelfde plaats. De zoom van de broek blijft op de 
binnenenkel hangen.
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2. Veranderingen

Maatnemen:

• Laat een pantalon passen die niet is aangepast aan de stand van de benen
• Steek met enkele spelden de plooi vast die op de binnenbeennaad is ontstaan
• Meet de diepte van deze plooi, dit is de lengtecorrectie

Veranderingen van het patroon:

• Knip het patroon + 25 cm onder de lenden op de zijnaad tot in de 
binnenbeennaad op kniehoogte in. Delen A en B.

• Houd de delen X tegen elkaar en schuif ze bij Y zoveel over elkaar als de 
berekende lengtecorrectie.

• Corrigeer de binnenbeennaad door hem vloeiend naar het breedste punt bij te 
tekenen.

• Trek een nieuwe rechtdraadlijn. Door de kanteling loopt hij niet meer recht.
• Herhaal de handelingen voor de RP.

1ste mogelijkheid

2de mogelijkheid: meer lengte aan de zijnaad
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11.X-benen  

Net als bij O-benen hebben X-benen alleen 
gevolg voor de valling van een pantalon en dan 
zelfs alleen nog maar voor de pijpen.

Ook nu geldt: hoe strakker de pijp des te minder 
de plooi.

Bij X-benen is de binnenbeenlengte groter dan 
gewoonlijk door de hoek die de knie daar maakt. 
De knieën raken elkaar, in het ergste geval staan 
ze zelfs voor elkaar.

1.  Plooibeeld
Van de zijkant van de heup loopt een trekking naar de binnenknie.

Van de buitenkant van de knie, van de buitenkant van de kuit en van de buitenenkel 
loopt ter hoogte van de knie een aantal plooien naar de binnenbeennaad. De pijp blijft 
op de buitenenkel hangen.
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2. Veranderingen

Veranderen van het patroon:

• Knip het patroon open op de binnenbeennaad van de heup tot de kniehoogte 
(van X naar Y). Patroondelen A en B.

• Houd de delen X tegen elkaar en schuif ze bij Y zover uiteen dat bij Y de 
lengtecorrectie ertussen komt te liggen.

• Teken de onderkant van de pijp bij van Y naar de zoom. Je kunt er ook voor 
kiezen om de oorspronkelijke richting van de binnenbeennaad aan te houden. 
In dat geval moet de pijp bij Z wel verlengt worden door de gekantelde zoom 
door te trekken (Z). De pijp is nu wijder en camoufleert de X-stand van de 
benen enigszins.

• Herhaal de handelingen in de RP.
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7.Modelstudie
1.Strakke jeans  

1. Modelintekening
• Tekenen het basispatroon van de pantalon over.

• Binnenbeenlijn en zijlijn tot gewenste lengte verlengen Verlaag lenden voor 
en achter 8 cm

• Versmal de lendenlijn M.V. met 1 cm

• Teken het heupstuk achter (vergelijk met je voorbeeldmodel), verwerk hier de 
nepen in.

• Teken de zak en zaklijn voorste (vergelijk met je voorbeeldmodel), gebruik je 
boogmal (vergelijk met je voorbeeldmodel)

• Versmal de pijpen aan weerskanten:
• aan de knie 1,5 cm
• onderaan 2 cm
• (opm. bootcut: tot kniehoogte extra versmallen)

• Opmerking: bij zéér elastische jeansstof: versmal de zijlijnen rekening 
houdend met een elasticiteit van 1/10 tot 1/14  ( op 1/10 betekent dus op een 
breedte van 10 cm in totaal 1 cm versmallen, dwz 0.5cm aan elke zijlijn)

• Verkort aan het tussenbeenpunt VP 2 cm

• Verkort aan het tussenbeenpunt RP 0,5 cm

• Teken de binnenbeennaad van de VP

• Teken de binnenbeennaad van de RP

• Versmal de zijlijn op heupenhoogte 0,5 cm en teken de zijlijn 
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2. De knippatronen
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2.Pantacourt  
Een aanpassende broek tot onder de knieën.

• Verkorten tot de gewenste lengte, hier onder 
kniehoogte

• Verlaag de lendenlijn (bv. 5 cm)

• Verkort aan het tussenbeenpunt in VP 1 cm

• Verkort aan het tussenbeenpunt in RP 2 cm

• Versmal de zijlijnen en binnenbeenlijnen tot omtrek 
knie (iets groter nemen voor bewegingsruimte)

• Versmal de zoom

• Verbind de zijlijnen en binnenbeenlijnen van tussenbeenpunt tot zoom
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3.Bandplooibroek: plooi gericht naar de   
zijnaad

• Doorknippen op de vouwlijn en op de knielijn naar de 
zijnaad toe

• Openschuiven tot de gewenste lengte van de plooi
• O = geen verbreding en geen verlenging
• Nepen kunnen verwerkt worden in plooi
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4.Bandplooibroek: plooien gericht   
naar MV
1. Modelintekening

• Doorknippen op de vouwlijn en de knielijn

• Openschuiven tot de gewenste lengte van 
de plooi (middelste deel komt enkel 
omhoog)

• O = geen verbreding en geen verlenging

• Nepen kunnen verwerkt worden in plooi
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2.  knippatronen
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5.Brede rechte broek  
• 2 loodrechte lijnen trekken onder de nepen
• De gewenste lengte openschuiven aan zomen, 

nepen gaan meer dicht
• Verbreden aan binnenbeennaden en zijnaden
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6.De pantalon  
• Een aanpassende broek bovenaan, loopt wijder 

uit naar onder toe.
• Ingestreken plooien.
• Klassieke schuine steekzakken.
• Lendenband op vorm met lussen.
• Gulpsluiting.

1. Modelintekening
Lendenlijn verlagen – band op vorm tekenen 
(evenwijdig) – neepbenen verlengen of verkorten – 
zomen verbreden – zak aanduiden – stiksel rits 
aanduiden – lussen tekenen
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2. Knippatronen
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3. De schuine steekzak en de gulpsluiting: knippatronen
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7.   Paardrijbroek  

• Broek met bol uitstaande zijkanten in het 
bovenbeen, maar met smalle pijpen onder de 
knie.

• Een afgeronde siernaad loopt van de lenden naar de 
zijnaad en vormt zo een ingezet zijstuk.

• Een schuin lopende siernaad aan kniehoogte.
• Smalle overslag aan de zoom.
• Losse plooien aan de lendennaad (1ste plooi 

gericht naar MV, 2de en 3de plooi gericht naar de 
zijnaad).

1. Modelintekening
• Lengte – 3 cm
• Omslagboord van 3,5 cm
• Breedte van de pijpen onder kniehoogte in VP en RP:

• op enkelhoogte: 3,5 cm versmallen aan zijnaad en tussenbeennaad
• op kniehoogte: 4 cm versmallen aan zijnaad en tussenbeennaad

• Tekenen van de schuine naad rond de knie:
• plaats aan zijnaden: 4 cm onder kniehoogtelijn
• plaats aan tussenbeennaden: 4 cm boven de kniehoogtelijn

• Tekenen van de boluitstaande zijnaden in VP en RP: op de helft tussen de 
lenden en siernaad aan de knie 2 cm extra lengte toevoegen.

• Opgaande siernaad VP:
• plaats aan lenden: op de helft tussen MV en zijnaad
• plaats aan zijnaad: op ¾ tussen lenden en siernaad
• richting: verticaal tot op hoogte ronding, daarna afgerond naar de zijnaad

• Plaats plooien aanduiden in het zijstuk: telkens op 1/3 tussen opgaande 
siernaad en zijnaad (2de en 3de plooi)

• Plaats plooi voor de siernaad: op dezelfde afstand als tussen 2de en 3de plooi
• Plooidiepte: voor de 1ste plooi is er de 2cm van de cintrage in verwerkt.
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2. Knippatroon
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8.Broekrok  

• Een broek opgebouwd met het patroon 
van een rok.

1. Modelintekening + knippatronen

• Rugpand:
• 0 – 1 = zithoogte + 1,5 cm
• 0 – 2 = totale lengte
• 1 – 3 = helft van 0 – 1 plus 1,5 cm
• 1 – 4 = 1/8 heupenomtrek + 2 cm 
• Verbind 3 en 4 met een gebogen  lijn, 

die een punt 3cm van 1 raakt.

• Voorpand:
• 5 – 6 = zithoogte + 1,5 cm
• 5 – 7 = totale lengte
• 8 = midden tussen 5 en 6
• 6 – 9 = 1/8 heupenomtrek – 2 cm
• Verbind 8 en 9 met een gebogen 

lijn, die een punt 4 cm van 6 raakt
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9.Klokkende broekrok  

• Een broek opgebouwd met het patroon 
van een rok.

1. Modelintekening + knippatronen

• Trek verticale lijnen vanuit 
de nepen naar de 
zoomlijnen. 

• Knip het patroon op de 
lijnen door en schuif open 
tot de gewenste lengte, 
nepen gaan dicht.
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10. Ballonbroek

Deze broek zit aansluitend rond de heupen, gaat breder uitstaan rond de knieën, en 
wordt terug smaller naar de enkels toe. 

• Teken 3 lijnen van de lenden tot de zoom
• Teken de zijnaden ronder bij
• Knip het patroon door op deze kniplijnen en op de kniehoogte
• Hou de patroondelen tegen elkaar aan de lendenlijn, en schuif ze open op 

kniehoogte
• Hou bij de onderste delen de zoomlijnen tegen elkaar, en schuif even veel 

open op kniehoogte
• Controleer of de zijnaden en de binnenbeennaden van VP en RP even lang 

zijn
• Als er maar een kleine neep overblijft, kan deze verplaats worden naar de ZL. 
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11. De ingesnoerde broek

De pantalon wordt met een ceintuur in de taille gehouden. De taille 
zit los, en komt hoger dan anders. Hoe soepeler de stof valt, hoe 
wijder de pantalon, in de taille mag zitten. Hou in het patroon dus 
zeker rekening met de stofkeuze!

•  Verhoog de lendenlijn volgens model
• Teken 3 kniplijnen van de lendenlijn tot de zoom. Knip ze door
• Hou de zoomlijnen tegen elkaar, en schuif in de taille open. 
•  De nepen worden in deze ruimte verwerkt. Als je bv overal 5 cm wilt 

tussenvoegen, en je neep is 3 cm, moet je maar 2 cm extra openschuiven. 
• Teken de ZL op heupenhoogte recht door naar de taille. Ze moeten nu niet 

meer afgerond zijn. 
• Duid het beleg aan met een stippellijn
• Duid de lusjes aan, op de oorspronkelijke lendenhoogte
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