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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. 

RABEA betekent in het Hebreeuws „meisje“ en in het Arabisch „lente“. en dat is precies wat RABEA is – 

een meisjesjasje in ruime A-lijn voor de lente en de zomer. 

 

Met effen stof komt de belijning mooi naar voren. Maar RABEA biedt ook veel plaats voor kakelbonte 

borduurtjes en versieringen.        

De mouwen bestaan uit twee lagen van verschillende lengte. Bij gebruik van twee verschillende stoffen 

kun je dit goed zien.  

 

Gebruik voor de buitenkant bijv. ribcord, een stevige katoen of spijkerstof. Van tafelzeil wordt RABEA 

een echte regenjas. voor de binnenkant kunnen dunnere katoentjes gebruikt worden, of ook babyrib of 

Taslan (waterafstotende soepele jassenstof).                    

 

De retrojas RABEA valt in een mooie A-lijn. Hij heeft een brede kraag en in de zijnaad zitten zakken. 

RABEA heeft een handige lengte die naar wens ook nog eenvoudig korter gemaakt kan worden. De 

sluitlus met knoopsluiting aan de bovenkant versterkt het retro-effect. Maak je een ritssluiting in de 

jas in plaats van knopen, wordt de jas sportiever.  

 

RABEA zit bij de schouders passend maar niet te strak. Door de A-lijn blijft de jas bij ieder avontuur in 

model en biedt voldoende bewegingsvrijheid. In de binnenjas van RABEA zit een tunnel met elastiek 

waardoor de jas al snel goed past, ook al wordt hij een maatje groter gemaakt. Er glijdt ook niks over 

de handen. Zo groeit RABEA zeer lang mee en past ook stevige meisjes prima.                           

Voor de beste pasvorm is het het beste, eerst de schouderbreedte en de bovenwijdte van het kind met 

de maattabel te vergelijken.  

 

Als aanvulling op dit patroon is er in onze webwinkel een freebook van een capuchon bij deze jas te 

vinden.  

 

De jas valt groot qua maat en geeft het kind voldoende bewegingsvrijheid. Door haar wijdvallende 

vorm is ze zeer geschikt voor stevige kinderen. Ze past door haar naar achteren toe wijdervallende lijn 

normaalgesproken zonder probelemen in de normale maat. 

Neem voor de zekerheid voor het knippen de maat op van het kind, vooral de bovenwijdte moet 

overeen komen met de tabel. Neem bij twijfel liever 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 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 

bovenwijdte 69 cm 71 cm 73 cm 77 cm 81 cm 85 cm 93 cm 

schouderbreedte 7,0 cm 7,4 cm 7,8 cm 8,4 cm 9,0 cm 9,6 cm 10,3 cm 

lengte voor  41 cm 45 cm 49 cm 53 cm 57 cm 61 cm 68 cm 

mouwlengte buitenjas 23 cm 27 cm 31 cm 34 cm 38 cm 42 cm 47 cm 

mouwlengte binnenjas    30 cm 34 cm 38 cm 43 cm 48 cm 53 cm 58 cm 

stof, binnenkant 
(140 cm breed)  

80 cm 90 cm 95 cm 105 cm 115 cm 125 cm 140 cm 

http://www.farbenmix.de/
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stof, buitenkant  
(140 cm breed) 

70 cm 80 cm 90 cm 100 cm 105 cm 115 cm 130 cm 

knopen  5 5 6 6 6 7 7 

fournituren 
smal elastiek, evt vlieseline                   

Naar wens: deelbare rits (i.p.v. knopen of drukkers), stylefix (dubbelzijdig 
kleefband)              

 

 

 

Knippen    
Bij het gebruik van verschillende stoffen is het beter deze van te voren te wassen zodat ze voorgekrompen 
zijn en niet pas na het maken onderling verschillend krimpen.  
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).                          

Bij gebruik van dikkere stoffen is het handig de zak in de zijnaad van een dunnere stof te knippen.                                                     

Als er een ritssluiting in de jas moet komen, knip dan de middenvoorlijnen met naadtoeslag af. Knip de 

sluitlus (patroondeel 6) naar wens.                                               
 
 

kniplijst        

Jas buitenkant 

 1 - voorpand   2 x 

 2 - achterpand 1 x aan de stofvouw 

 3 - mouw  2 x 

 4 - zak           4 x (of 2 x van buiten- en 2x van binnenstof)             

 5 - kraag  2 x (of 1 x van buiten- en 1x van binnenstof ) 

 6 - sluitlus 2 x (of 1 x van buiten- en 1x van binnenstof ) 
 

jas binnenkant 

 1 - voorpand           2 x 

 2 - achterpand 1 x aan de stofvouw 

 7 - mouw  2 x 
 
 

werkwijze 
 

Jas met knopen of drukkers       

Bij gebruik van dunne of rekbare stoffen is het beter, de knooplijsten aan de binnenkant van de stof met 
vlieseline te verstevigen.      

1. Werk de mouwen van binnen- en buitenste stof aan de lange kanten af met een zigzagsteekje of de 
lockmachine. 

2. Binnenste jas:  leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de schoudernaden. 
Vouw de naadtoeslag naar het voorpand en stik het naar wens aan de goede kant smal door.           
Middenachter kan een stukje band als ophanglusje op de naadtoeslag worden vastgestikt.              

3. Speld de mouwen in de armsgaten, maar niet zoals gewoonlijk: de mouwen worden met de verkeerde 
kant op de goede kant van voor- en achterpand gespeld en gestikt.                 

Omdat de mouwen in de kop wat wijder zijn dan de armsgaten, moet de mouwkop tussen de 
patroontekens iets gerimpeld worden. Stik op de naadtoeslag een rimpelnaad, speld de mouw in het 
armsgat en rimpel de kop zover in dat hij netjes in het armsgat past. Stik de naad vast en haal de 
rijgdraad uit de mouwkop.                                                                                                                                                                           
 

Een andere manier (alleen geschikt voor stoffen die een beetje meegeven): De mouwen zijn 
gemakkelijker in te naaien als er op het voor- en achterpand wordt gestikt, dus de mouwen liggen 
onder. zo kun je de stof van voor- en achterpand een beetje strak trekken zodat er een mooie 
mouwkop ontstaat. Let er goed op dat je geen plooien in de mouw komen.                                                         
 



 

Retrojas RABEA   farbenmix.de 
  
 

   

Seite 3 von 4 ©2011 * farbenmix GbR Pollehn & Pollehn 
 

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. 

Knip de naadtoeslag wat korter en bij de rondingen tot  ca. 0,5cm voorzichtig inknippen . Vouw de 

naadtoeslag in de jas en stik hem aan de goede kant door.                                               

4. Sluit de ondermouwnaden. Zorg dat de naad in de oksel netjes op elkaar valt. Hecht de draad goed af.                   
Knip de naadtoeslag bij de mouwaanzet voorzichtig iets in. Keer de binnenjas.                                                                                                                       

5. Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de zijnaden. Begin weer precies bij de 

mouwaanzetnaad en hecht de begindraden goed af.                                            

6. Vouw de mouwen bij de zoom twee keer naar binnen, strijk de zoom plat en stik hem rondom vast. 
Laat een klein stukje open voor het elastiek. 
Rijg elastiek in de tunnel en trek het op polswijdte aan. Stik de uiteinden van het elastiek dicht en stop 
het in de tunnel. Sluit de kleine opening met een paar steekjes.              

7. Buitenkant jas: leg het voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de 

schoudernaden. Vouw naad wens de naadtoeslag naar het achterpand en stik het aan de goede kant 
door.                                    

8. Speld de zakdelen (indien nodig van dunnere stof als je jas) volgens de patroontekens met de goede 
kanten op elkaar aan de voorzijde van de jas. Stik de zak precies van het eerste patroonteken tot het 
twee teken. Hecht begin en einddraad goed af!                                                       

Stik het andere zakdeel (van de buitenkant jassenstof) op dezelfde manier aan het achterpand. 

De zakken kunnen ook langs de gehele lengte in de zijnaad vastgenaaid worden. Laat dan wel de naad 

in de naadtoeslag lopen , zo’n  1 tot 3 mm voor de eigenlijke naadlijn, zodat deze stiknaad bij het 
sluiten van zijnaden niet meegestikt wordt.                                   

9. Zet de mouwen volgens de patroontekens in de armsgaten. Rimpel ook hier de mouwkop net als bij de 
binnenjas. Knip de naadtoeslag weer korter en geef in de armronding wat inknipjes tot kort voor de 
naad. Vouw de naadtoeslag in de jas en stik hem naar wens aan de goede kant door.                                                                                                                                 

10. Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de mouw- en zijnaden. Stik daarbij 
precies tot het eerste zakteken en vanaf het tweede zakteken  tot aan de zoom.  Het stuk tussen de 

patroontekens voor de zak blijft open. Hecht de steken goed af.  
Tip: de zakdelen zijn hierbij naar buiten gevouwen en liggen met de goede kanten op elkaar.            

11. Vouw de naadtoeslag in de zijnaad open (in de richting van het voor- en achterpand) en stik de 
zakdelen langs de ronding op elkaar. Let op de patroontekens.  

12. Vouw de zakdelen naar het voorpand en stik deze aan de goede kant van de jas door. Verstevig de 
zakingangen met trensjes net boven en onder de zak. Dit moet het inscheuren van de zakken 

voorkomen. 

13. Vouw de mouwzomen twee keer naar binnen, strijk ze plat en stik ze rondom vast.        

14. Speld de kraagdelen met de goede kanten op elkaar en stik de bovenkant en de schuine voorkanten. 
Verstevig bij gebruik van dunne stoffen, de hoekjes van de kraag met vlieseline. Knip de naadtoeslag 
korter en de hoeken schuin weg.                                                             

15. Keer de kraag en strijk hem mooi plat. Stik de kraag langs de bovenrand en de voorranden aan de 
goede kant door.                           

16. Speld de kraag volgens de patroontekens in de hals. De voorkanten van de kraag eindigen precies 
middenvoor. Stik de kraag op de naadtoeslag vast.  

17. Speld de buitenkant jas met de goede kanten op elkaar op de binnenste jas. De kraag ligt tussen de 
jassen in. Stik de jassen rondom op elkaar en laat daarbij aan de linker voorkant een stuk open om te 
keren. Knip de naadtoeslag korter, de hoeken schuin weg en keer de jas door de keeropening naar de 
goede kant.                                                          

18. Stik de jas rondom door. Begin daarmee onder de kraag en stik aan de voorkant gelijk de keeropening 

dicht.                                                                  

19. Speld de sluitlusdelen met de goede kanten op elkaar en stik de lange kanten en de ronding vast. Knip 
de naden korter en keer de sluitlus. Strijk de lus en stik hem door.                                                                                         
Vouw de rechte korte kant naar binnen en stik de lus aan de rechter jashelft vast ca. 1-2 cm onder de 
halsrand.                                  

20. Stop de mouwen in elkaar.                             
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21. Bepaal even waar de knopen moeten komen.     

Sluitlus:  maak een knoopsgat in de sluitlus, kijk waar de knoop aan de andere jaskant moet komen en 
zet een knoop aan op de linker jashelft. I.p.v. knopen kunnen ook drukkers worden gebruikt. Maak 
knoopsgaten in de rechter jashelft en zet knopen of drukkers aan de linker jashelft aan.  

 

 
Jas met ritssluiting    

Tip: De deelbare rits moet iets korter zijn dan de voorkant van de jas. In de fourniturenwinkel zijn onderdelen te koop 

waarmee een rits kan worden ingekort.  Klik voor inzetten van de rits het ritsvoetje aan de naaimachine en stel de 
naaldpositie in de juiste stand. 

1. Maak de jas zoals boven beschreven van punt 1 t/m 16.     

2. Plak Stylefix op de goede kant van het ritsband. Doe de rits open en haal het beschermpapier van één 
ritskant af. Leg de rits met de tandjes naar buiten wijzend, de runner naar beneden langs de voorrand 

van linker jaskant. De tandjes wijzen naar de zijnaad. (de goede kant van de rits ligt op de goede kant 
van de stof). Druk de rits goed aan. Stik met het ritsvoetje de rits van boven naar beneden en in een 
afstand van 0,5cm vanaf de voorrand vast. Hecht de begindraad goed af. Vouw aan de bovenkant het 
ritsband zonder tandjes in een rechte hoek naar het jas-midden en stik het band goed vast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3. Sluit de rits en leg de voorpanden met de goede kanten op elkaar. Haal van de andere ritshelft het 
beschermpapier van de stylefix af en plak de ritshelft op de rechter jaskant. Kijk even goed of de rits 
netjes zit, druk de ritshelft goed vast. Doe de rits open en stik hem van boven naar beneden vast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4. Speld de buitenkant jas met de goede kanten op elkaar op de binnenste jas. De kraag ligt tussen de 
jassen in. Stik de jassen rondom op elkaar en laat daarbij aan de linker voorkant een stuk open om te 
keren. Stik met de buitenste jas bovenop en stik een millimeter naar de vorige naad bij de rits zodat de 
eerste naad niet meer zichtbaar is.           

Knip de naadtoeslag korter, de hoeken schuin weg en keer de jas door de keeropening naar de goede 
kant.                                                                                                                                                                                                                                           

5. Stik de jas rondom door. Begin daarmee onder de kraag en stik aan de voorkant gelijk de keeropening 
dicht.                                                                                                                                                                            

6. Stop de binnenmouwen in de buitenmouwen.       

7. Maak naar wens nog de sluitlus zoals boven beschreven bij punt 19. 
Maak een knoopsgat in de sluitlus, speld de lus op de linker jashelft. Kijk waar de knoop moet komen, 

haal de speld weer uit de lus en zet de knoop op de linker jashelft aan.                     
 

Klaar ! 
 
Veel plezier en succes met RABEA! 


