
 

Kledingfabriek 
Hoe wordt een broek gemaakt? 
 

Tim en Nicky zijn in een kledingfabriek. Ze gaan kijken hoe een broek wordt gemaakt. 
 
Dit zijn Tim en Nicky. Tim: Hé, die heeft geen broek aan. Wauw, wat een gave computer. Wat 
ben je daarop aan het doen?  

Ontwerpster: Aan het tekenen. Zie je wat het wordt?  
Tim en Nicky: Een broek.  
Ontwerpster: Ja, nu is de tekening helemaal klaar. En dan ga ik kijken van wat voor stofje 
we de broek gaan doen. Zullen we hem bijvoorbeeld helemaal roze maken. Vind je dat mooi? 
Nicky: Nee, ik wil toch liever wit.  
Ontwerpster: Liever wit? We kunnen 'm dus wit, maar we kunnen ook wit met bloemen 
kiezen. Vinden jullie dat misschien leuk?  
Nicky: Oh ja, dat is mooi. Zo wil ik 'm.  
 

Ontwerpster: Dan is die zo klaar. Dan gaan we deze kiezen. Zal ik een printje maken?  
Nicky: ja.  
Tim: Maar waar vinden we de stof dan?  
Ontwerpster: In het stoffenmagazijn. Wat hebben ze hier veel stoffen?! Vind daar maar 
eens die bloemetjesstof.  
 
Tim: Hé, dat is 'm. Denk je ook niet Nicky?  
Nicky: Ja, dat klopt. 
Vrouw: Zo jongens, is dit de stof die jullie willen hebben?  
Tim en Nicky: Jaha.  
Vrouw: Zullen we daar dan een stukje vanaf halen?  
Tim en Nicky: Ja.  
Vrouw: Oké 
 
Vrouw: Zo, dat is een leuk ontwerp. Deze mevrouw tekent het patroon van de broek. Een 
patroon is een broek op papier!  
Tim: Dat lijkt me ook wel leuk om de hele dag te tekenen!  
 
Als het patroon goed is, wordt het in de computer gezet. En worden er meer maten 
gemaakt, want niet iedereen heeft dezelfde maat! De patronen worden op de stof gelegd? 
omgetrokken? en uitgeknipt. De broek wordt in elkaar genaaid. Nicky: Dit is de knoop. Die 
mag erop.  
 
Mevrouw die de broek naait: Dank je wel, mevrouw.  
Tim: Wauw, dat gaat snel!  
Mevrouw die de broek naait: Alsjeblieft. 
Tim: Dank je wel mevrouw. Nu de broek nog even netjes strijken! Hij is af! En? wat vinden 
jullie ervan?  
 
Tim: Zo is ie goed! 


