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Knip alle patroondelen uit de buitenste stof. De voering 

kan op dezelfde manier geknipt worden, maar het is ook 

makkelijk de deelnaden weg te laten.   

 

Leg de zakken g.k.o.e. en stik de zakingangen. Knip de naad 

korter, keer de zak en stik de zakingang door.  
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Stik de lengtenaad van de voorkant g.k.o.e. en stik hem 

aan de goede kant door.  

 

Speld de zak op het middenstuk. De voorranden liggen 

precies op elkaar. Stik het boven- en onderpand aan het 

middenstuk, de zak wordt gelijk meegenaaid. Stik de 

naden door.  

 

Stik de zijpanden achter aan het middenachterstuk en 

stik ze door.  
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Sluit de schoudernaden en stik ze door.  

 

Stik de capuchonstrook tussen de beide capuchonhelften.  

Stik de naden door.  

   

 

Stik de capuchon in de hals. Begin daarmee in het midden 

van de hals. 

 

Zet de mouwen in de armsgaten.  
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Stik de mouw- en zijnaad in één keer dicht. 

 

Zet de voering op dezelfde manier in elkaar. 

 

Speld de voering  g.k.o.e. op de buitenkant. Stik ze rondom 

op elkaar , maar laat aan de voorkant een stukje open om 

te keren.   

Indien gewenst kan er tussen de capuchon en de voering 

een stukje uitgerekt boordstof meegestikt worden zodat 

hij wat aan trekt. Er kunnen ook een tunnel met koord en 

knoopsgaten in de capuchon worden verwerkt.   

Knip de hoeken schuin af en keer de jas naar de goede 

kant.   
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Schuif de mouwen in elkaar. Kijk of ze niet verdraaid 

zitten. Vouw de mouwzomen tegen elkaar in, speld ze vast 

en stik ze smal door.  

 

Stik de jas rondom door. Stik aan de onderkant nog een 

extra naad in een afstand van 1 cm vanaf de vorige naad.  

   

Zet knopen aan of sla drukkers in.   

   

Klaar!  

 

 


