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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. 

Dit coole jack heeft de prettig zittende blouson-pasvorm. Grote steekzakken en brede strepen op de mouwen 
zorgen voor een sportieve uitstraling. 
 
Hij is bedoeld als tussendoor- of winterjas, dus kan hij met een lekkere dikke voering gemaakt worden.    
 

Als dit jack wordt gemaakt voor tengere jongens, voor een zomerjas of voor een korte blouson, neem dan 
een maatje kleiner en verleng eventueel de mouwen.                   
 
Gebruik voor de buitenstof  canvas, jeans, rib of outdoorstoffen. Voor de binnenkant is doorgestikte voering-
stof, volumevlies gecombineerd met een katoentje, bouclé, winterbadstof, fleece, borg of vacht heerlijk 
warm.    
 

Natuurlijk kan dit patroon ook voor een sportieve trendy meisjesjas gebruikt worden! 
 
Een uitvoerige stap-voor-stap beschrijving met foto’s en veel designvoorbeelden zijn te vinden op onze 
homepage www.farbenmix.de  bij de Nederlandse vlag. 
 

Neem vóór het begin de maat op. Let daarbij op wijdte en lengte!     

 
 
Benodigdheden 
 

materiaal/  
maten  

86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 

bovenwijdte 84 cm 86 cm 88 cm 92 cm 96 cm 104 cm 

schouderbreedte 9,2 cm 9,6 cm 10 cm 10,6 cm 11,2 cm 12 cm 

mouw + boordje  32 cm 36 cm 40 cm 44 cm 48 cm 53 cm 

lengte voor 39 cm 43 cm 47 cm 51 cm 55 cm 61 cm 

buitenste stof 
(140 cm breed) 

110 cm 115 cm 120 cm 130 cm 135 cm 170 cm 

voering       

(140 cm breed) 
95 cm 100 cm 110 cm 120 cm 125 cm 135 cm 

boordstof     
(140 cm breed) 

25 cm 25 cm 25 cm 30 cm 30 cm 35 cm 

fournituren knopen of een rits en 1 drukker    

 
Knippen      
Knip de patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. Knip erg rek-
bare voering eventueel zonder naadtoeslag. Neem de tekens (kleine streepjes aan de rand van het patroon) 
over op de stof.               

De stroken langs de zakken kunnen van boordstof maar ook van iedere andere stof gemaakt worden. De 
mouwen kunnen als één geheel geknipt worden, maar er kunnen ook verschillende stoffen gecombineerd 

worden. 
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Kniplijst                  

 Buitenste stof 

1 – voorpand boven  2 x   

2 – zak voorpand           2 x 

3 – voorpand onder                     2 x 

4 – zoomstrook                2 x 

5 – achterpand boven 1 x aan de stofvouw 

6 – achterpand onder 1 x aan de stofvouw 

7 – mouw boven 2 x aan de stofvouw 

8 – mouw midden 2 x aan de stofvouw 

9 – mouw onder  2 x aan de stofvouw 

10 – capuchon 2 x 

 

boordstof    

11 – voor- en achterzoom     1 x aan de stofvouw 

12 – mouwboordje 2 x 

13 – zakboordjes       2 x 

14 – capuchonboord   1 x 

 

voor de voering knippen: 

1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 en  10 
 
 
werkwijze 
 
Jack met drukkers of knopen     

1. Vouw  de stroken voor de zakrand verkeerde kanten op elkaar en stik ze aan de zakingangen. Vouw de 

naad in de zak en stik hem aan de goede kant door.                                                           

2. Speld de zakken op de voorpanden onder (3) verkeerde kant op goede kant en zet ze op de naadtoes-
lagen vast. Knip de uitstekende hoeken van de zakstroken af.                                    

3. Stik de zakken met onder-voorpanden g.k.o.e. aan de bovenpanden. Vouw de naden naar boven en 
stik ze aan de goede kant door.                              

4. Stik de naad tussen het onder- en boven-achterpand g.k.o.e. Vouw ook deze naad naar boven en stik 
hem aan de goede kant door.                                     

5. Sluit de schoudernaden en stik ze aan de goede kant door.  

6. Sluit de capuchonnaad en stik hem door. Stik de capuchon g.k.o.e. aan de hals. Begin hierbij midde-
nachter en stik daarvandaan naar links en naar rechts. 

7. Vouw het boordje voor de capuchon verkeerde kanten op elkaar. Knip de uiteinden aan de open kant 
een beetje schuin weg en zet het boordje goed uitgerekt aan de rand van de capuchon g.k.o.e. Ipv. een 
boordje kan er ook een tunneltje gestikt worden met knoopsgaten of nestels in de uiteinden.                   

8. Stik de drie delen van de mouw g.k.o.e. en stik ze op de goede kant door.                               

9. Zet de mouwen in de armsgaten. Sluit de zij- en mouwnaden in één keer. 

10. Maak de voering op dezelfde manier  als de buitenjas. Tussen de capuchon en het achterpand kan een 

stukje band als ophanglusje mee gestikt worden.                 

11. Vergelijk de lengte van het boord (patroondeel 4 en 11) met de onderkant van het jack.           
De rekbaarheid van boordstof is per soort heel erg verschillend. De lengte van het tailleboord hangt 
sterk af van het postuur van het kind. In ieder geval moet het boord in totaal enkele centimeters korter 

zijn dan de onderkant van het jack.  

12. Stik de twee zoomstroken van de buitenste stof (4) g.k.o.e. aan de uiteinden van het boord. Vouw de 
naad in de niet rekbare stof en stik hem door.                                     
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13. Vouw de zoomstrook dubbel, g.k.o.e. en stik de voorkant. Knip de naadtoeslag korter, de hoek schuin 
weg en keer de strook. Stik de voor- en de onderkant van de zoomstrook door.                                                                        

14. Speld nu de hele tailleband aan de onderkant van het buitenste jack. Let heel goed op dat de naadtoes-
lag aan de zijkant van de jas voldoende uitsteekt. Stik de tailleband vast.  

15. Speld de buitenste jas g.k.o.e. op de voeringjas. De tailleband ligt tussen beide jassen in. Let er op dat 

de naden op elkaar aan sluiten.                             
Bij gebruik van zeer rekbare stof of bij hele dikke stof als voering is het handig om deze 1 tot 2 cm in 
te korten. Stik de jassen rondom op elkaar maar laat aan één voorkant een opening om te keren.    

16. Stik de mouwboordjes in de lengte g.k.o.e. Keer de boordjes en vouw ze tot mouwboordjes.           
Belangrijk: controleer van te voren de wijdte van de boordjes, omdat iedere boordstof verschilt in rek-
baarheid!                     

17. Keer de jas door de opening naar de goede kant.              

18. Vouw bij het uiteinde van de mouwen de voering- en buitennaad  tegen elkaar in naar binnen en leg 
het boordje er tussen in. Speld het vast. Kijk goed of de voeringmouw niet gedraaid zit.                             

Ga nu met één hand door de keeropening in de jas en pak de naadtoeslagen van de mouw met het 
boordje ertussen. Haal met de andere hand de naald er uit en trek de mouw door de keeropening naar 
buiten. Houd daarbij de naden goed op zijn plaats. Zet nu de naden met spelden op elkaar en kijk voor 
de zekerheid nog een keer of alle naden op elkaar zitten. (Het geheel ziet er nu een beetje vreemd uit 

omdat de naden tegenover elkaar zitten.) 

19. Stik nu de drie lagen op elkaar. Knip indien nodig de naadtoeslag wat af.                                  

20. Trek de mouw weer naar de goede kant en zet het tweede mouwboordje op dezelfde manier aan de 
andere mouw. 

21. Stik de hele jas door en begin aan de voorkant bij het capuchonboordje. Sluit bij het doorstikken gelijk 
de keeropening. Stik tot 2 cm voorbij het begin van het tailleband.  

22. Sla drukkers in en zet knopen aan. 

 
Jack met ritssluiting en sluitlus (sluitzoomstrook?)               
De deelbare rits moet 3 tot 5 cm korter zijn dat de voorkant van het jack. Er zijn kleine hulpstukjes in de handel waarmee 
je eventueel een te lange rits kan inkorten. Strijk op rekbare of dunne stof aan de voorkant een reep vlieseline.  

1. Stik het jack zoals boven beschreven van punt  1 - 13 . 

2. Speld de rits met de tandjes naar beneden langs de voorkanten van de buitenste jas. De tandjes wijzen 
aan beide kanten naar de zijnaad.             

3. Stik de rits met een ritsvoetje vlak langs de kant vast. Ga aan het onderste uiteinde twee tot drie keer 

heen en weer zodat hij stevig vast zit. Vouw aan de bovenkant het stuk van de rits zonder tandjes dwars 
naar het midden van de jas. 

4. Ga verder met het jack zoals boven beschreven van punt 14 – 21 . 

5. Knip voor de sluit-lus twee stukjes stof van ca. 6 x 10 cm uit de bovenste jassenstof.    
Leg de stroken g.k.o.e. Vouw aan één smalle kant de naadtoeslagen naar de verkeerde kant, speld ze en 
stik daarna de lange kanten op elkaar. Stik de andere smalle kant tot een punt.                                                   

6. Knip de naden korter, de hoeken schuin af en de punt recht. Keer de strook en stik hem aan de goede 

kant smal door. 

7. Zet deze sluit-lus met een dubbele naad op de voorkant van het linker tailleband . Verstevig de hoeken 
met trensjes.             

Maak een knoopsgat in de lus en zet een knoop aan, of sla drukkers in. 

 
Klaar ! 
 

Veel plezier en succes! 


