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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. 

 

Een grappig patroon dat met iedere stijl te combineren is. Van wolvilt gemaakt past hij zelfs goed in de 

folklorestijl. Gemaakt van joggingstof of ribcord ziet hij er opeens heel sportief uit. 

 

Bijzonder zijn de mouwen en de prachtige vorm van de zakken. De sluitingkant met kleine driehoeken 

is echt een blikvanger. De kraag is aan de achterkant open en op de rug is voldoende plaats voor ver-

sieringen.   

 

Het jasje staat in twee lengtes op het patroonblad.    

 

Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto’s en veel designvoorbeelden is te vinden 

op onze homepage www.farbenmix.de  bij de Nederlandse vlag. 

 

Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op wijdte en lengte!  

 

Benodigdheden/maattabel  

De maten in de tabel zijn de maten van het kant en klare kledingstuk 

Materiaal/maten 
S 

34/36 

M 

38/40 

L 

42/44 

XL 

46/48 

XXL 

50/52 

bovenwijdte          96 cm 104 cm 113 cm 125 cm 137 cm 

taillewijdte 81 cm 89 cm 97 cm 108 cm 120 cm 

schouderbreedte 11,2 cm 11,6 cm 12 cm 12,6 cm 13,2 cm 

lengte voor, kort 60 cm 61 cm 62 cm 65 cm 66 cm 

Lengte voor, lang 80 cm 81 cm 82 cm 85 cm 86 cm 

mouwlengte 61 cm 61,5 cm 62 cm 62,5 cm 63 cm 

heupwijdte 96 cm 104 cm 111 cm 122 cm 134 cm 

stof , korte versie  

140 cm breed 
140 cm 145 cm 150 cm 155 cm 190 cm 

stof , lange versie  

140 cm breed 
180 cm 185 cm 195 cm 205 cm 220 cm 

fournituren knopen 

 

Knippen     

Knip de gewenste patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting.  

Neem de tekens over op de stof (de kleine streepjes aan de rand van het patroon).        

Tip: de kraag is hier gelijk aan de voorkant van het voorste middenpand aangeknipt (geen extra patroon-

deel) en blijft middenachter open (zonder naad). 

Knip alle delen met naadtoeslag uit de stof, BEHALVE de voorkant van het middenvoorpand, de kraag van 

het voorpand, de mouwzomen, en de onderste zoom.                                                                              
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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. 

Kniplijst         

Korte versie  

 1 -  voorpand midden  2 x 

 2 - zij-voorpand     2 x 

 3 - zij-achterpand   2 x 

 4 - achterpand midden 2 x 

 5 - bovenmouw      2 x 

 6 - ondermouw  2 x 

 7 - zak    4 x 

 

Lange versie  

 1L - voorpand midden  2 x 

 2L - zij-voorpand     2 x 

 3L - zij-achterpand   2 x 

 4L - achterpand midden 2 x 

 5 - bovenmouw       2 x 

 6 - ondermouw  2 x 

 7 - zak    4 x 
 

 

Werkwijze 

Wolvilt en fleece rafelen niet, daarom hoeven de zomen niet afgewerkt te worden. Als het gewenst wordt 

kunnen de zomen ook met een mooie siersteek bewerkt worden.      

Strijk alle deelnaden na het stikken open.                                          
Tip: voor een iets minder sportieve look kunnen de naadtoeslagen ook naar binnen gestikt worden. Stik de pan-
den dan g.k.o.e.           

1. Stik de zij-voorpanden volgens de tekens met de verkeerde kanten op elkaar aan de middenvoorpan-

den. Stik tot aan de splitten ( de naar binnen gerichte schuine lijnen ca. 9- 10 cm lang, afhankelijk 

van de maat, net boven de onderkant van het jack) Verstevig het einde van de naad door even heen 

en weer te stikken. 

2. Leg de midden-achterpanden met de verkeerde kanten op elkaar en stik de middenachternaad. 

3. Stik de zij-achterpanden volgens de tekens met de verkeerde kanten op elkaar aan het achterpand. 

Laat de splitten open en hecht de laatste steken goed af. 

4. Stik de aangeknipte kraagdelen met de verkeerde kant op het achterpand.                  

De kraag blijft middenachter open. 

5. Leg voor- en achterpand met de verkeerde kanten op elkaar. Sluit de schouder- en zijnaden. Let 

daarbij op dat de deelnaden van voor- en achterpand op elkaar vallen.                                      

6. Leg per zak twee deeltjes over elkaar zoals de sjabloon aangeeft en stik ze vast. 

7. Leg de zakken volgens de tekens van het patroon op zijn plaats en stik ze met open naden vast. 

8. Stik de ondermouw aan de bovenmouw, verkeerde kanten op elkaar, en sluit daarna de ondermouw-

naad. Laat het splitje open en hecht de draad goed af.                                                                                        

9. Keer de jas en speld de mouw in het armsgat. Let daarbij heel goed op de tekens. Stik de mouw vast, 

de naden vallen naar buiten.                          

10. Maak knoopsgaten en zet knopen aan. Of sla drukkers in. 

 

KLAAR ! 

 

Veel plezier en succes met ULRIKE ! 


