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Klimperklein: Jacke 
 

Dit patroon van een jack is echt een basispatroon dat op veel manieren gemaakt kan worden: als lekker 
zacht gevoerd vest, een jas voor tussen de seizoenen of gewoon als lekkere warme winterjas! Er hoeft maar 

weinig aan het patroon gedaan te worden om hem aan de wensen en stoffen  aan te passen.                                                                                    
 

De „Jacke“ kan met capuchon of met kraag gemaakt worden. Als zakken kun je kiezen tussen paspelzakken, 
een kangoeroe-buikzak of ronde insteekzakken die op of achter het voorpand genaaid kunnen worden.                                                           

 
Dit patroon valt ruim zodat je er zowel een dunne als een dik-gevoerde jas van kunt maken. Ook stevige 

kinderen passen dit model prima.  
 
 

Benodigde stof bij een stofbreedte van 140 cm.  opgegeven is de hoeveelheid stof voor een ongevoerde jas 
met capuchon en beleggen : 

maat  56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 

stof jack 45 48 50 53 57 60 64 68 71 74 

voering voor 
capuchon en 
beleggen 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

rits deelbaar          
* 

26 27,5 29 30,5 32,5 34 35,5 37 39 40,5 

verder nog boordstof ca. 35 cm, vlieseline 

 

maat 116 122 128 134 140 146 152 158 164 

stof jack 77 96 100 106 112 118 124 130 136 

voering voor 
capuchon en 
beleggen 

50 50 50 50 60 60 60 60 60 

rits deelbaar          
* 

42 44 45,5 47,5 49,5 51 53 55 57 

verder nog boordstof ca. 35 cm, vlieseline 

*tip: De ritsen die in de winkels te koop zijn, zijn alleen in stappen van 5 cm te koop. Je kunt het beste een 
rits kopen die iets te groot is en hem dan inkorten. Een beschrijving daaarvoor is te vinden op 
www.farbenmix.de. 
 
Kniplijst ongevoerde jas met gevoerde capuchon en beleggen: 
1 – voorpand                   2 x  
2 – achterpand                 1 x aan de stofvouw 
3 – mouw                       2 x  
4 – capuchon                  2 x  
     2 x van voeringstof             
5 – ronde zakken onder het voorpand 2 x  
6 – ronde zakken bovenop           naar wens 2 x van voeringstof  (als de zak op het voor    
                                                    pand wordt doorgestikt, vervalt dit patroon                             
7 – beleg    2 x van voeringstof             
8 – kinbescherming   2 x  
 
 

http://www.farbenmix.de/
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Knippen boordstof/zoombeleg: 
boordstof is er in veel verschillende kwaliteiten en rekbaarheid. De lengte die nodig is voor de boordjes is 
daarmee afhankelijk van de gebruikte boordstof. Knip voor de veiligheid de stroken wat ruimer.  
Het beleg voor de zoom wordt van voeringstof geknipt, NIET van boordstof. Dit beleg heb je alleen nodig 
van de versie ZONDER boord!   
 
De maten zijn zonder naadtoeslag! Maten in breedte x hoogte in cm 

 zoomboord 
1 x im aan de 

stofvouw 

mouwboordje 
2 x 

kraag  
1x 

zoombeleg 
1 x aan de 
stofvouw 

56 21 x 9 11 x 9 28 x 5,5 24,7 x 4,5 

62 22 x 9 11,5 x 9 29 x 6 25,7 x 4,5 

68 23 x 9 12 x 9 30 x 7 26,6 x 4,5 

74 24 x 10 12,5 x 10 30,5 x 7 27,5 x  4,5 

80 25 x 10 13 x 10 31 x 8 28,5 x 5 

86 26 x 10 13 x 10 32 x 8,5 29,5 x 5 

92 27 x 10 13,5 x 10 33 x 9 30,5 x 5 

98 28 x 11 14 x 11 33,5 x 9,5 31,4 x 5 

104 29 x 11 14,5 x 11 35 x 10 32,5 x 5,5 

110 30 x 11 15 x 11 36 x 11 33,4 x 5,5 

116 31 x 11 15,5 x 11 36,5 x 11,5 34,4x 5,5 

122 32,5 x 11 16 x 11 38 x 12 36 x 5,5 

128 34 x 11 17 x 11 39 x 13 37,5 x 5,5 

134 35,5 x 12 17,5 x 12 40 x 13,5 39 x 6 

140 37 x 12 18 x 12 41,5 x 14 40,5 x 6 

146 38,5 x 12 19 x 12 42,5 x 15 42 x 6 

152 40 x 12 19,5 x 12 43,5 x 15,5  43,5 x 6 

158 41,5 x 12 20 x 12 45 x 16 45 x 6 

164 43 x 12 21,5 x 12 46 x 17 46,5 x 6 

Verder zijn er nog twee strookjes voor de zakken nodig van 4 cm hoog en 20-25 cm lang  (inclusief 
naadtoeslag!!!)  als je kiest voor de versie met ronde opgenaaide zakken.                                           
Ook kan de halsnaad naar wens afgewerkt worden met een tricot strook. Knip daarvoor een reep tricot van 
ca. 30 cm lang en 2,5 tot 3 cm breed (dit is inclusief naadtoeslag!!) 
 
Werkwijze: . Het gemakkelijkste is een overlockmachine voor rekbare stoffen. Natuurlijk kan het ook met de 
gewone naaimachine met een locksteek of een smalle zigzagsteek in normale steeklengte of een 
steelsteekje. Maar gebruik dan wel een jerseynaald of ballpointnaald voor je tricotstoffen.  
 
Lees voor het naaien de beschrijving één keer helemaal door.      
Een stap-voor-stap beschrijving met veel foto’s is te vinden op www.farbenmix.de. 
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Werkwijze ongevoerd jack met gevoerde capuchon en beleggen:              
knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. Bij sommige patroondelen zijn er bijzonderheden 
waarop gelet moet worden!                               
1 – voorpand: let op de kniplijn voor de versie met boord! Voor de ronde insteekzakken het patroondeel 6 
langs de zoom leggen en de ronding voor de zakingang in de zijnaad knippen. Als er grotere rondingen 
gewenst zijn, kan de naadtoeslag weggelaten worden bij diezelfde zakingang. Wordt de zak niet op het 
voorpand vastgestikt, dan ook bij patroondeel 6  - Eingrifftasche oben“ de zakingang naar wens met of 
zonder naadtoeslag knippen.              
2 – achterpand en  3 – mouw: let op de kniplijn voor de versie met boord! 
4 – capuchon: de voering en de buitenkant van de capuchon zijn niet evengroot. De buitenste capuchon 
wordt met een omvouw/tunnel geknipt. Voor de voering van de capuchon het patroondeel afknippen of 
dubbelvouwen bij de gestippelde lijn: „Kürzen für Futterkapuze“.                                                              
7 – Beleg: het beleg krijgt aan de lange gebogen kant GEEN naadtoeslag.       
Neem alle patroontekens over op de stof met krijt of trickmarker.    
                            
 
Werkwijze ongevoerd jack met gevoerde capuchon en beleggen:              
1 – Vouw de boordjes voor de zakken in de lengte dubbel, goede kant buiten. Stik ze dubbel aan de goede 
kant van de zakingang. Vouw ze naar binnen en stik ze aan de goede kant door.                                 
2 – Leg het zakbeleg onder de zak, netjes langs de ronding en langs de zijnaad. Je kijkt tegen de goede kant 
van de stof aan. Stik de zak langs de ronding en langs de rechte kant op de naadtoeslag vast. Stik naar wens 
de ronding aan de goede kant op het voorpand door.  
3 – Sluit de schoudernaden. Zet de mouwen in de armsgaten en let daarbij op de patroontekens. Leg de 
naadtoeslag van de schouder richting achterpand. Sluit de mouw- en zijnaden in één keer.                                           
4 – Verstevig de aangegeven plaats van de capuchon naar wens met vlieseline en knijp nestels in. Zet de 
capuchondelen van voering en buitenkant in elkaar. Schuif de mutsen met de goede kanten in elkaar en stik 
de voorranden op elkaar. Keer de capuchon. Duw de voering netjes in de buitenste muts en vouw daarbij de 
buitenste muts op de vouwlijn. STrijk deze en stik de capuchons in de naad of vlak daarnaast op elkaar zodat 
er een tunnel ontstaat. Naar wens kan hier nu elastiek ingeregen worden.  
Leg de halsrand van beide capuchons op elkaar en stik ze op de naadtoeslag vast. Stik evt daarbij het 
elastiek van de tunnel mee vast.  
5 – Speld de capuchon in de hals. De naadtoeslag van het voorpand voorkant blijven vrij. De naadtoeslag 
van de schouders wijzen naar het achterpand. Zet de capuchon op de naadtoeslag vast.                                    
6 – Verstevig de voorpandbeleggen met vlieseline. Speld ze aan de hals, de capuchon zit dan tussen beleg 
en jas in. De bovenkant van het beleg eindigt op de schoudernaad. Speld naar wens de strook om de 
halsnaad weg te werken ietsje uitgerekt over de halsnaad, de goede kant ligt op de capuchon. De strook 
steekt 2 tot 3 cm over de beleggen uit. Sti alle lagen in de hals op elkaar.                                                                                                       
7 – Zet de zoomboord met ÉÉN kant goede kanten op elkaar aan de onderkant jack (dus niet dubbel). Speld 
de beleggen g.k.o.e. langs de andere kant van de boordstrook. Werk de hele rand van de boordstof af met 
een zigzagsteek of de locker. De beleggen worden daarbij meegestikt.                   
8 – Leg de patroondeeltjes voor de kinbescherming g.k.o.e. en stik de ronding. Knip de naadtoeslag korter, 
keer de halve maan en strijk hem plat. Speld de halve maan g.k.o.e. aan het jack, de korte kant wijst naar 
beneden en de ronding naar de jas. Let op de patroontekens en stik de bescherming vast.                                                                                  
9 – Plak aan voor- en achterkant van de rits een reep STYLEFIX langs de rand. Begin met het plakken van de 
rits bij de kinbescherming: de tandjes wijzen naar de jas en de goede kant van de ritss ligt op de jas. Vouw 
het bovenste uiteinde naar de zijkant, de rits begint bij het patroontekens voor de kinbescherming.  
Plak de rits langs de voorrand van het jack en eindig in het midden van het tailleboord. Vouw het 
overstekende stuk van de kinbescherming naar beneden en plak het op de rits. Plak ook het beleg over de 
kinbescherming en over de rits langs de voorrand.                                                                                                                                                                                                                                                                 
10 – Stik alle lagen van de voorrand op elkaar. De naadtoeslag van de tailleboord wijst naar boven. Zet de 
tweede kant van de rits op dezelfde manier vast maar dan zonder de kinbeschermer. Controleer dan of de 
rits netjes zit, de dwarsnaden op elkaar aansluiten enz. Stik dan de rits pas vast.  
11- Vouw de naadtoeslag van het tailleboord met de verkeerde kanten op elkaar en let daarbij op dat de rek 
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gelijkmatig verdeeld blijft. Begin net onder het beleg aan de ene kant tot onder het beleg aan de andere 
kant. Stik de naadtoeslagen op elkaar.                                                       
12 – Duw de voorranden netjes uit en strijk evrt. Stik de voorranden voetjebreed door. (bij dikkere stoffen 
ca. 1,5 cm vanaf de kant) en begin daarmee voetjebreed onder de halsnaad.              
13 – Vouw de beleggen bij de hals naar beneden. Vouw ook de halsafwerkstrook naar beneden en om de 
naadtoeslag heen. Speld alles vast. Stik van de ene kant tot de andere kant en denk aan de kleur 
ondergaren, die moet bij de buitenkant van de jas passen. Stik de bovenkant van de belegstroken op de 
naadtoeslag van de schoudernaden vast. 
14 – Sluit de mouwboordjes tot een ring en vouw ze dubbel, de naad ligt binnenin. Schuif het boordje in de 
mouw die binnenstebuiten ligt. Speld de naden van boordje en mouw op elkaar en stik het boordje iets 
uitgerekt in de mouw.  
KLAAR !!!   
 
 
Een andere manier voor het maken van de ronde steekzak          
Maak het voorpand en de zak zoals boven beschreven. Vouw het boordje in de lengte dubbel en stik hem 
uitgerekt aan de zakingang. Speld het zakbeleg over de zakingang, het boordje ligt er tussenin. Stik het 
zakbeleg vast, vouw het naar binnen, het boordje komt nu „vrij“ . Stik de zakingang voetjebreed door. Stik 
de voeringzak langs de naadtoeslag van zoom en zijnaad onder de zakingang vast. De goede kant van de 
voeringzak in door de zakingang te zien. Stik zakbeleg en voeringzak langs de ronding op elkaar en stik ze 
daarbij NIET op het voorpand door. Duw de zak in model en stik hem vast op de zoom en zijnaad. 


