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Dit patroon mag niet gekopieerd of op andere wijze gereproduceerd worden. Het genaaide model mag 
verkocht worden. Het is echter niet toegestaan de modellen zonder toestemming in grotere hoeveelheden 
te produceren. 
 

Deze jas is bedacht als overgangsjas voor herfst of lente. Hij kan ook met een dikkere 
voering als winterjas gemaakt worden en zonder of met dunne voering als zomerjas.                          
 
Deze jas is op veel manieren te maken: bv. meisjesachtig met enkele of dubbele volants, 
sportief zonder volants, met ruches, applicaties, met of zonder capuchon, met rits of 
knopen. Ook kan hij zo gemaakt worden dat hij aan twee kanten draagbaar is. Hij is 
makkelijk te maken en daarom ook voor beginnende naaisters zeer geschikt.              

 
Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met vele voorbeelden staat op 
onze Homepage bij www.farbenmix.de/anleitungen. 

 
Meet voor het begin de maat op, let vooral op de zijlengte en de wijdte.   
 
 
Benodigdheden 
 

Materiaal / Maten  86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 

bovenwijdte 80 cm 82 cm 86 cm 90 cm 94 cm 

zoomwijdte 80 cm 82 cm 86 cm 90 cm 94 cm 

schouderbreedte 7,8 cm 8,2 cm 8,8 cm 9,4 cm 10,0 cm 

mouwlengte 33,5 cm 38 cm 42,5 cm 47 cm 52 cm 

lengte voor 42 cm 45,5 cm 50 cm 54 cm 58,5 cm 

Stof buitenjas  (140 cm breed) 110 cm 115 cm 120 cm 125 cm 130 cm 

Stof voeringjas (140 cm breed) 95 cm 100 cm 105 cm 110 cm 115 cm 

fournituren 410 cm biaisband, 5 knopen, garen   

 
 
Knippen      
 
Vouw de stof dubbel en knip de patroondelen volgens de kniplijst en het knipvoorbeeld. Let daarbij op dat 
de delen 1+2 samen het rugpand vormen net zoals de delen 3+4 het voorpand.                                                       
 
 
Kniplijst/ knipvoorbeeld buitenjas               kniplijst/knipvoorbeeld voering     
 
1 – rugpand boven             1 x aan de stofvouw                    1+2 – achterpand  1 x aan de stofvouw 
2 – rugpand onder             1 x aan de stofvouw                    3+4 – voorpand   2 x 
3 – voorpand boven     2 x    5 -     zak     2 x 
4 – voorpand onder       2 x    6 -     capuchon           2 x 
5 – zak       2 x    7 -     mouwen    2 x 
6 – capuchon                 2 x     
7 – mouwen                   2 x 
8 – volant achterpand       1 x aan de stofvouw  
9 – volant voorpand        2 x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
werkbeschrijving 
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BINNENJAS 
 

1. Leg het voorpand(3/4) en achterpand(1/2) goede kanten op elkaar. Sluit de schoudernaden.    
2. Stik de mouwen(7) goede kanten op elkaar in de armsgaten. Sluit de onderarmnaden en de zijnaden 

in één keer.                                                 
3. Leg de capuchondelen(6) goede kanten op elkaar en stik ze dicht. Speld de naad van de capuchon 

aan middenachter van de hals. Stik van hier uit naar voren aan twee kanten de capuchon vast. Er 
kan een ophang-lusje uit een restje stof mee genaaid worden. 

 
BUITENJAS  
 

4. Leg de bovenste voorpanden(3) goede kanten op elkaar op het bovenste rugpand(1). Sluit de 
schoudernaden. Vouw de naadtoeslag naar het voorpand en stik smal op de kant door. 

5. Stik de mouwen(7) goede kanten op elkaar in de armsgaten. Stik smal op de kant door. Sluit de zij- 
en onderarmnaden in één keer.                                                                                                  

6. Stik de capuchondelen(6) goede kanten op elkaar en stik ze smal op de kant door. Speld de naad van 
de capuchon aan middenachter van de hals. Stik van hier uit aan twee kanten de capuchon naar 
voren vast. Vouw de naadtoeslag in de jas en stik hem aan de buitenkant door.                                                  

7. Speld een zak uit buitenstof en een zak uit voeringstof(5) goede kanten op elkaar. Stik hem aan drie 
korte kanten. Knip de hoeken iets schuin af. Keer de zak. Stik de zakingang twee keer door, één keer 
vlak langs de rand en één keer op een afstand van 1 cm. Speld de zakken op de onderste 
voorpanden(4) en stik ze met een dubbel stiksel vast. Stik aan de zakingangen twee trensjes ter 
versteviging. (TIP:bij de stap-voor-stap beschrijving van dit model staat een gedetailleerde beschrijving voor het naaien van de zakken)                          

8. Stik de zijnaden van de ondervoorpanden(4) goede kanten op elkaar op de onderrugpanden(2).                     
9. Sluit de zijnaden van de volants voor(9) en volants achter(8).                              
10. Werk de bogen om en om met biaisband af, begin daarbij met de eerste boog. Stik de goede kant 

van het band aan de binnenkant van de volant en stik hem vlak langs de kant vast. Rek het band 
lichtjes uit tijdens het naaien. Strijk het band naar de goede kant van de stof, sla de rand naar 
binnen en strijk nog een keer. Stik het band met een rechte steek of met een kleine zigzagsteek vast. 
De andere bogen net zo afwerken, alleen dan aan de hoeken 10 cm band uit laten steken aan begin 
en einde. De ontstane punten versieren met een knoop en/of kralen.             

11. Speld de volants op de onderste jaspanden en stik ze op de naadtoeslag aan elkaar vast.          
12. Stik de bovenpanden goede kanten op elkaar op de onderpanden. Vouw de naadtoeslagen naar 

boven en stik ze smal op de kant door. Sluit de zijnaden van de jaspanden en stik ze door. 
13. Maak knoopsgaten volgens de patroontekening in de capuchon en in de zoom. Gebruik daarbij 

vlieseline ter versteviging.                        
 
In elkaar zetten:  
  

14. Leg de binnen- en buitenjas goede kanten op elkaar en stik ze rondom vast. Laat in de onderste rand 
een opening van ca. 5 cm om te keren. Knip de hoeken schuin af. Keer de jas.              

15. Strijk de randen van de jas of speld ze. Stik de jas rondom door en sluit daarbij de keeropening.         
16. Vouw de mouwenuiteinden naar binnen toe, speld ze op elkaar en stik ze smal op de kant vast. 
17. zet knopen aan. 
 
Veel succes !                      
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