farbenmix.de

ZORIAN
ZORIAN is een stoere herfst- en winterjas voor jongens en meisjes.

De opgestikte zakken en de raglanmouwen vragen om het gebruiken van verschillende stoffen. En het is
makkelijk om in dit jack reflecterend (paspel)band te verwerken, dat biedt meer veiligheid in het donker op
straat.
ZORIAN is dankzij de uitgebreide stap-voor-stap beschrijving eenvoudig te maken. Bovendien kun je je op
verdere gadgets, die als FREEbook te krijgen zijn, uitleven.
De capuchon kan vast aangenaaid worden, maar ook zo gemaakt, dat je hem af kunt knopen. Dankzij de brede
capuchonsluitlus en de smalle aansluitende vorm beschermt deze muts goed tegen wind en kou. Ook de kraag
sluit mooi aan en de mouwen hebben boordjes om de wind buiten te houden. Afhankelijk van de wijdte van de
zoomboord valt het jack in blousonvorm.
Het achterpand loopt een beetje rond en langer om de heupen bij het sportieve bewegen lekker warm te houden.
Maak ZORIAN het liefst van waterafstotende of waterdichte stoffen, zoals bv. tactel, taslan, regenjassenstof of
gecoate katoen. Voor de voering is katoen, tricot, fleece, nickyvelours of borg ideaal. Als tussenvoering is
middeldik volumevlies of thinsulate met ademend membraan aan te raden. Gemaakt van enkele stof met dikke
fleece is het jack ook al bijna warm genoeg.
ZORIAN groeit dankzij de lange mouwboordjes en de lichte blousonvorm lang mee.
Dit winterjack is in de wijdte nogal ruim en geeft voldoende bewegingsvrijheid. Stevige kinderen passend
doorgaans zonder problemen hun eigen lengtemaat. Als het jack met bijzonder dikke voering gemaakt wordt of
als hij langer mee moet groeien, kies dan een maatje groter.
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

74/80

86/92

98/104

bovenwijdte

78 cm

82 cm

86 cm

90 cm

94 cm

98 cm

106 cm

114 cm

schouderbreedte/
mouwlengte

33 cm

37 cm

41 cm

45 cm

50 cm

55 cm

61 cm

66 cm

lengte vóór

36 cm

40 cm

44 cm

48 cm

52 cm

56 cm

61 cm

68 cm

stof, buitenkant
(140 cm breed)

90 cm

100 cm

115 cm

120 cm

125 cm

140 cm

170 cm

180 cm

stof, voering
(140 cm breed)

75 cm

85 cm

90 cm

100 cm

110 cm

130 cm

150 cm

170 cm

naar wens:
volumevlies
(140 cm breed)

75 cm

85 cm

90 cm

100 cm

110 cm

130 cm

150 cm

170 cm

tricot/boordstof
(140 cm breed)

25 cm

25 cm

25 cm

25 cm

35 cm

35 cm

35 cm

35 cm

rits, deelbaar

38 cm

42 cm

46 cm

50 cm

54 cm

58 cm

64 cm

70 cm

knopen

110/116 122/128 134/140 146/152 158/164

7 knopen/drukkers, dubbelzijdig plakband (bijv.Stylefix), evt. vlieseline

Knippen
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Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. Neem de patroontekens over op de
stof (de kleine streepjes aan de rand van de patroondelen).
Let op: bij de capuchon (patroondeel 4) worden de delen verschillend geknipt. Knip 1 keer het gehele rechterdeel
van de buitenste stof. De linkerkant heeft als knipkant middenvoor. Bij de voering is het in spiegelbeeld. Leg de
patroondelen van de buitenste stof op de voeringstof met de goede kant naar boven. Dan kan er niets verkeerd
gaan.
Let op: bij een jongensjack sluit de capuchon de andere kant op, knip dan de delen ook andersom.
De kraag (patroondeel 6) of 2 x van de buitenste stof of 1 x van buiten- en 1 x van voeringstof knippen.
Het jack kan met kraag EN capuchon gemaakt worden maar ook alleen met capuchon. Knip voor de versie met
alleen capuchon het patroondeel (4) bij de lijn „vordere Mitte“ (=middenvoor) af en knip het capuchondeel
zonder sluitlus. Knip buiten- en binnenkant van de capuchon symmetrisch en stik de delen net als de kraagdelen
aan de buitenste en voeringjas.
Knip de zakken (patroondeel 7) of 4 x van de buitenste stof of 2 x van buiten- en 2 x van voeringstof.
Een dik gevoerde jas met volumevlies: knip de patroondelen van de voeringjas ook uit volumevlies. Leg daarvoor
de geknipte voeringdelen op het volumevlies en knip het vlies langs de randen af. Zigzag voering en volumevlies
samen rondom op elkaar en verwerk de delen verder als één deel.
Bij gebruik van dunne of rekbare stoffen moeten de voorpanden waar de rits komt met vlieseline worden
verstevigd.
Verstevig ook de plaatsen waar knopen of drukkers komen met vlieseline.
Kniplijst
Buitenste jack
1 - voorpand
2 - achterpand
3 - mouw
4 - capuchon
5 - capuchonmiddenstrook
6 - kraag
7 - zak
8 - mouwboord
9 - zoomboord
10 - capuchonboordje

2
1
2
2
1
2
4
2
1
1

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Binnenkant/ voering
1 - voorpand
2 - achterpand
3 - mouw
4 - capuchon
5 - capuchonmiddenstrook

2
1
2
2
1

x
x aan de stofvouw
x
x
x aan de stofvouw

aan de stofvouw
aan de stofvouw
aan de stofvouw
- van tricot/boordstof
aan de stofvouw - van tricot/boordstof
- van tricot/ boordstof

Werkwijze
Tip: de deelbare rits moet iets korter zijn dan de voorranden van de bodywarmer. Voor een hele nauwkeurige
aangepaste lengte zijn er in de vakhandel kleine metalen onderdeeltjes te koop waarmee de rits precies op maat
gemaakt kan worden.
Gebruik voor het inzetten van de rits een speciaal ritsvoetje en pas indien nodig de stand van de naald in de
naaimachine aan.
1.

Capuchon: Stik de capuchonmiddenstrook van de voeringstof tussen de voeringcapuchondelen, de goede
kanten op elkaar. Vouw de naadtoeslag naar de zijkant toe en stik de naden aan de goede kant door.
Maak de capuchon van de buitenste stof net zo, maar dan de naadtoeslag naar de middenstrook vouwen en
aan de goede kant doorstikken.
Vouw het capuchonboordje in de lengte dubbel. Speld de open kanten iets uitgerekt volgens de
patroontekens aan de goede kant van de capuchonvoorrand. Stik het boordje vast en laat de zijkanten
schuin weglopen. Knip de boordstof die schuin uitsteekt af.
Schuif de twee capuchons met de goede kanten op elkaar, het boordje ligt er dan tussen. Vouw aan de
voorrand van de capuchon de korte rechte kant naar buiten om. Doe dit van voering en buitenste muts en
alleen de naadtoeslag naar buiten omvouwen.
Stik de capuchons rondom op elkaar, de korte rechte voorkant blijft open om straks te keren. Knip de
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naadtoeslag langs de ronding korter en keer de capuchon.
Stik de capuchon door en begin daarmee 1 cm voor het einde van het boordje aan de bovenkant, rondom
stikken en de keeropening gelijk sluiten en eindigen 1cm na het begin van de plek waar het boordje begint.
Je hebt de capuchon nu helemaal doorgestikt behalve het stukje waar het boordje tussenuit steekt.
2.

Buitenste jas: speld 2 zakdelen met de goede kanten op elkaar. Stik de buiten- en binnenbocht en laat de
smalle rechte stukken open. Knip de naadtoeslag in de rondingen wat korter en keer de zak door een smalle
kant. Duw de rondingen goed uit en stik de zak aan de zakingang (de binnenbocht) smal en nog een keer
voetjebreed door.

3.

Speld de zakken op de gewenste hoogte links en rechts op de voorpanden. De zijkanten vallen op de zijnaad.
Stik de zakken langs de buitenbocht aan de goede kant op de voorpanden en stik de zijkanten op de
naadtoeslag van de voorpanden door.

4.

Zet de mouwen volgens de patroontekens aan de voor- en achterpanden. Vouw de naadtoeslagen naar de
voor- en achterpanden en stik ze aan de goede kant door.

5.

Stik de kraag in de hals en let daarbij op de patroontekens, die vallen op de raglannaden. De voorranden van
de kraag vallen gelijk met de voorranden van het jack.

6.

Leg voor- en achterpanden met de goede kanten op elkaar en stik de mouw- en zijnaden in één keer dicht.

7.

De binnenjas - behalve de zakken - op dezelfde manier maken. Middenachter kan bij het vaststikken van de
binnenkant van de kraag een lusje worden meegestikt als ophanglus.
Tip: bij rekbare voeringstoffen moeten de zijnaden zonder naadtoeslag worden genaaid. Stik dan de naden
met dubbele naadtoeslagbreedte en knip het teveel na het naaien af.

8.

Plak Stylefix aan de goede kant van de rits op het ritsband. Doe de rits open en haal aan de kant met de
runner het beschermlaagje van de Stylefix af. Plak de rits met de tandjes naar buiten wijzend, de runner
naar beneden langs de voorrand van het linkervoorpand van de buitenste jas. De goede kant van de rits ligt
op de goede kant van de jas. Druk het ritsband goed vast.
Stik de rits met het ritsvoetje van boven naar beneden in een afstand van ca. 0,5cm vanaf de voorrand vast.
Hecht het begin en einde goed af door een paar keer heen en weer te naaien. Vouw het bovenste stuk
ritsband zonder tandjes in een rechte hoek naar het jasmidden. Stik op het ritsband.
Sluit de rits en leg de voorpanden van de buitenste jas met de goede kanten op elkaar. Plak Stylefix op de
andere ritshelft, druk het goed aan, haal de beschermfolie er af en plak de rits op het rechter voorpand. Kijk
nog even goed of de rits netjes symmetrisch zit. Druk de ritshelft goed vast, doe hem voorzichtig open en
stik de tweede ritshelft van boven naar beneden vast.

9.

Vouw het boordje voor de zoom in de lengte dubbel, de goede kanten buiten. Speld de open kanten samen
iets uitgerekt aan de goede kant van het buitenste jack. Stik het boordje op de naadtoeslag van de
onderkant vast, de korte kanten beginnen ca. 3cm voor de voorranden en lopen schuin weg. Knip het schuine boord dat uitsteekt weg.
Tip: als het zoomboord bijna niet wordt uitgerekt krijg je een los vallende ruime jas. Als het boord
daarentegen flink wordt uitgerekt tijdens het vaststikken krijgt het jack een blousonmodel.

10. Speld de buitenste jas met de goede kanten op elkaar op de voeringjas (het zoomboord zit naar binnen
gevouwen en ligt ertussen in). Stik de jassen rondom op elkaar maar laat aan de voorkant een stuk van ca.
12cm open om te keren. Laat de naad over de naad van de boordstrook en die van de rits lopen of net een
krappe millimeter ernaast zodat de eerste naad na het keren niet meer zichtbaar is. Knip de naadtoeslag in
de hoeken schuin weg en keer de jas.
11. Vouw de strook voor de mouwboordjes dubbel, goede kanten op elkaar en stik hem dicht. Vouw het boordje
dan weer dubbel, de naad ligt binnen.
12. Schuif de voeringmouw in de buitenste mouw en let daarbij op dat de voering niet gedraaid zit. Werk de
mouwzomen samen af en let ook hier op dat de naden op elkaar vallen. Stik het mouwboordje uitgerekt aan
de goede kant van de mouwzoom, werk de open kanten samen af. Klap het boordje naar beneden.
Een andere manier: Schuif de mouw van buitenkantjas en voering in elkaar. Let erop dat de mouw nergens
gedraaid zit. Vouw het mouwboordje van de buitenste mouw naar boven. Vouw de naadtoeslag van de
voeringmouw naar binnen en speld hem met één speld aan de buitenste mouw. Grijp nu met een hand door
de keeropening in de jas en pak de naadtoeslagen met het daartussen liggende boordje. Houd de lagen goed
op elkaar en haal met de andere hand de speld eruit. Trek nu de drie lagen door de keeropening naar buiten.
Zet de mouwzomen rondom met een paar spelden vast.
(Omdat de mouwzomen nu tegen elkaar komen ziet het geheel er wat vreemd uit.)
Stik alle lagen op elkaar en trek de mouw weer terug naar de goede kant. Doe hetzelfde met de andere
mouw.
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13. Stik de jas aan de goede kant rondom door, behalve dat stuk waar de boordzoom tussenuit steekt. Sluit gelijk de keeropening aan de voorkant. Begin en eindig de doorstiknaad ca. 2cm over het begin van het
boordje. Hecht begin en einde goed af.
14. Speld de capuchon op de kraag, de onderkant van de capuchon valt op de onderkant van de kraag. De
rechte voorkant van de capuchon (middenvoor) valt gelijk met de voorrand van de kraag.
15. Knijp middenachter aan de onderkant van de capuchon een drukker. Knijp ook drukkers boven de vier
raglannaden en knijp de tegenkanten van de drukkers op de kraag.
In plaats van drukkers kunnen in de capuchon ook knoopsgaten worden gemaakt en knopen aan de kraag
worden gezet. De capuchon kan ook naar wens gelijk op de kraag vast worden genaaid.
16. Knijp ook drukkers in de ronde voorrand van de capuchon (of maak knoopsgaten).
Doe de jas aan, speld de rand van de capuchon over elkaar, de lange kant over de korte kant en bepaal waar
de drukkers of knopen moeten komen. Knijp de drukkers in.
Klaar!
Veel plezier en succes met ZORIAN!
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