
C.C.01 JEANS VAN C. CRUDEN
moeilijkheidsgraad ***

De C.C.01 jeans is de eerste ‘garment essential’ van C. Cruden made in Japan 2009. De jeans is 
gemaakt van 8OZ selvedge denim heeft twee knoopsgaten aan de voorzijde en knopen aan de 
binnenzijde waardoor de taille verstelbaar is. Een bewuste keuze omdat de meeste mensen afvallen 
weer aankomen en vice versa. De voorkant heeft een boyfriend fit met een laag kruis, maar van 
achteren zit de broek mooi om de billen dankzij een speciaal kruiskoordje. Tevens kan de jeans door 
de hierboven vermelde verstelbare mogelijkheden ook in de taille worden gedragen. Een multi-task 
jeans dus.

OVER HET PATROON
Alle patroondelen zijn inclusief naadtoeslag, deze naadtoeslag verschilt vaak per patroondeel  
vanwege de verschillende soorten afwerkingen.
 Het patroon bestaat uit 18 verschillende patroondelen waarvan 5 delen in een voering katoen 
worden gemaakt. De werkbeschrijving geeft de meest logische werkvolgorde aan en vraagt inzicht  
in patronen en kennis van het naaien van een kledingstuk.

BENODIGDHEDEN
ca. 1,60 meter stof
ca. 0,5 meter katoen voor de voering
4 linnen knopen
1 jeans knoop
jeans garen in contrast kleur
metalen rits 18 cm
garen

Knip de patroondelen uit en speld ze op de stof. 
Zorg dat alle delen recht van draad op de stof liggen. 
De recht-van-draad lijn is aangegeven op de patroondelen in het rood. 
Knip of snij  de delen uit de stof. Geef met stofkrijt aansluitpunten en andere dingen aan,  
zoals de plek van de zakken enz.

1 Stik de zakintast op de voering zak. Stik de voering zak dicht aan de onderkant
2  Stik het verstelbandje van voering katoen en stik deze vast op de voering pas  
  van katoen. Herhaal dit met de andere kant. Zet in beide verstel bandjes een 
  knoopsgat.
3 Stik de voeringzakken aan het voorpand en stik de zakintast dubbel door.
4 Strijk het gulp beleg dubbel en lock het dicht. Stik deze met de rechterkant van 
  de rits aan het voorpand en stik met een enkel stiksel door. Lock het gulpbeleg aan 
  de afgeronde kant en stik het aan het voorpand. Stik de linkerkant van de rits vast 
  op het gulpbeleg en stik met een enkel stiksel door langs de rand.
5 Stik de kruisnaad van het voorpand tot de gulp inzet en werk af met de lockmachine.
6 Stik de gulp ronding en kruisnaad dubbel door en fixeer de onderkant van  
  de gulp met een trench.
7 Strijk de bovenkant van de achterzak twee keer om en stik de bovenrand  
  dubbel door. Strijk de overige kanten om op 1 cm en speld ze op de aangegeven plek 
  op de achterpanden. Stik de zakken dubbel door en fixeer voor extra stevigheid de 
  zakken rechts en links boven met een extra trench.
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8 Stik de achterpas – inclusief voering en verstelbandje – aan het achterpand en  
  stik deze dubbel door.
9 Stik de achterpanden aan elkaar langs de kruisnaad met een platte naad en  
  stik dit dubbel door.
10 Stik het achterpand en het voorpand aan elkaar langs de binnenbeen naad met  
  een platte naad. Stik deze dubbel door.
11 Stik de buitenbeen naad – let op aan de bovenkant van de broek dat het 
  verstelbandje los blijft van deze naad. Lock deze zijnaad vanaf de bovenkant tot  
  net onder de voeringzak aan elkaar. Strijk deze naad naar het achterpand en  
  stik door met een enkel stiksel op het achterpand tot net onder de voeringzak.  
  Het resterende stuk van de naad wordt open gestreken.
12 Strijk de zoom. Stik de zoom door met een enkel stiksel.
13 Maak de tailleband compleet door midden voor een extra stukje aan te stikken. 
  Strijk de tailleband aan de onderkant en zijkant 1 cm naar binnen en stik  
  de band aan de bovenkant aan elkaar. Speld de band op de broek en stik deze  
  vast met een enkel stiksel. 
14 Stik de riemlusjes. Fixeer de riemlusjes aan de bovenkant op de tailleband en  
  aan de onderkant op de broek met een trench.
15 Sla de jeans knoop in op het aangegeven punt op de tailleband.
16  Maak de 2 knoopsgaten op de aangegeven plaatsen in de tailleband.
17 Fixeer de zakintast net onder de tailleband en net voor de zijnaad met een trench.
18 Naai de linnen knopen aan de binnenkant van de broek op de aangegeven plaats.
19 Zet het kruis bandje vast op de aangegeven punten met een trench.

De broek is nu af.

© C. Cruden 
Het patroon van de broek is alleen bestemd voor privégebruik en  
niet bestemd voor commerciële of handels- doeleinden.
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