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Jas met capuchon TINKA-BELLA 

Design: glitzerblume*de     

 
jas met capuchon 

 

knippen:  

knip alle patroondelen met 
naadtoeslag uit de stof.  

Knip alle patroondelen van voor- en 
achterpand uit de buitenste stof.  

 

Knip capuchon, mouwen en zak uit 
buitenstof en voeringstof.  

De elleboogstukken uit fleece, leder 
of een andere niet rafelende stof 
knippen.  

De rand aan de voorkant van de 
capuchon kan uit een willekeurige 
stof worden geknipt.   

Knip de mouwboordjes van boordstof 
of rekbare tricot. Ze kunnen ook zelf 
gebreid worden.  
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Leg de patroondelen van het voor- 
en achterpand tegen elkaar aan op 
de voeringstof en knip deze als één 
geheel.  

 

Stik de afzonderlijke patroondelen 
van de panden aan elkaar. Vouw de 
naadtoeslagen naar boven of naar 
beneden en stik ze aan de goede 
kant door.  

 

Sluit de schoudernaden, vouw ze 
naar het voorpand en stik ze aan de 
goede kant door.  
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Speld de ellenboogstukken op de 
aangegeven plaats op de mouwen en 
stik ze met een grote steek vast.  

De ellenboogstukken kunnen ook 
met een paar cirkels doorgestikt 
worden. Of aan de binnenkant gezet 
worden en dan ook meerdere keren 
doorgestikt zodat ze aan de goede 
kant zichtbaar worden.  

Natuurlijk kunnen ze ook helemaal 
weggelaten worden.  

 

Zet de mouwen in de armsgaten.  

 

Sluit de mouwnaden en aansluitend 
de zijnaden.  
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Leg de buitenkant van de zak met de 
goede kant op de goede kant van de 
voeringzak. Stik de bovenkanten op 
elkaar en aan beide zijkanten de 
bovenste centimeter. Hecht goed af 
en laat 1 cm open voor de tunnel. 
Stik daarna de zijkanten verder 
dicht.  

Knip de naadtoeslag wat korter en 
de hoeken schuin af.  

 

Keer de zak. Stik de bovenkant smal 
door en nog een keertje 0,5 cm 
naast de eerste naad.  

Stik de zijkanten 1cm vanaf de rand 
door en stik gelijk een tunnel aan de 
bovenkant voor het elastiek.   

Rijg elastiek volgens de maattabel in 
de tunnel en zet het aan de zijkanten 
goed vast. De uiteinden liggen 
tussen buitenstof en voering in.  

 

Stik de zakken volgens de tekens op 
het patroon op de jas. Stik ze smal 
langs de kant vast. De onderkanten 
vallen gelijk met de onderkant van 
de jas. Stik de naadtoeslagen op 
elkaar. Verstevig de zakingangen in 
de hoeken met trensjes.  
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Zet de voeringjas helemaal in elkaar. 
Stik een lusje in de hals.  

 

Speld de voorrand van de 
capuchondelen met de goede kanten 
op elkaar en stik ze vast.  

Let op de patroontekens voor de 
aanzetpunten aan de 
capuchon/binnenkant.  

 
Knip de naadtoeslag korter.  

 

Keer de voorrand en stik hem 
rondom door.  

Stik de capuchons in elkaar en stik 
de figuurnaden.  
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Stik de capuchonvoorrand aan de 
goede kant van de buitenste 
mutsvoorrand op de naadtoeslag.   

 

Schuif de capuchons met de goede 
kanten in elkaar, de 
capuchonvoorrand ligt ertussen. Stik 
de voorkanten op elkaar.  

 

Keer de capuchon en stik hem aan 
de goede kant door. Stik de 
onderkanten op de naadtoeslag op 
elkaar.  
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Stik de capuchononderkant in de 
hals van de buitenste jas. Stik hem 
op de naadtoeslag.   

 

Speld buitenkant en binnenkant met 
de goede kanten op elkaar, de 
capuchon ligt ertussenin. Stik de jas 
rondom op elkaar en laat een stukje 
open om te keren.Knip de 
naadtoeslag korter en de hoeken 
schuin weg. 

 

Keer de jas en duw de naden met 
een vinger goed naar buiten.  
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Stik de zijkanten van de boordjes 
met de goede kanten op elkaar 
dicht. Vouw het boordje in de lengte 
dubbel. 

Er kunnen ook zelfgebreideboordjes 
worden gebruikt.Brei dan twee 
vierkanten evengroot als het 
patroondeel voor de boordjes. Naai 
de lange kanten dicht of brei met 
vier pennen of een rondbreinaald net 
als bij sokken breien een 
rondgebreid boordje. Ieder 
breipatroon voor sokken is geschikt. 
Gebruik dezelfde woldikte,  pendikte 
en hetzelfde aantal steken.  

Zigzag de mouwzomen van 
buitenkant en voering op elkaar. Let 
erop dat de naden op elkaar vallen. 
Stik het boordje aan de goede kant 
van de mouwzoom. Vouw het 
boordje naar beneden.  

Een andere manier: 

Steek een hand door de keeropening 
en pak het mouwuiteinde van 
voering en buitenjasmouw. Het 
mouwboordje zit ertussenin. Trek de 
mouw naar buiten. Stik de drie lagen 
op elkaar en rek het boordje daarbij 
iets uit.Trek de mouw weer naar 
buiten.  



©farbenmixfarbenmixfarbenmixfarbenmix  Sabine Pollehn                     Seite 9 von 14                       TINKA-BELLA 

Gerkostr. 4, 26388 Wilhelmshaven 

 

stik de jas helemaal door en begin 
daarbij bij de capuchonaanzet.  

Zet knopen aan en maak 
knoopsgaten of sla drukkers in.  

KLAAR!  
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Jas met kraag 

 

 

De jas met kraag wordt op dezelfde 
manier gemaakt als de jas met 
capuchon. Alleen ipv. de capuchon 
komt de ingerimpelde kraag.  

Speld de kraagdelen met de goede 
kanten op elkaar en stik de 
bovenkant en de korte zijkanten op 
elkaar. Strijk eventueel een stukje 
vlieseline op de ronde hoeken. Knip 
de naadtoeslag korter. Keer de kraag 
en stik hem smal door.  Rimpel de 
kraag in.  

 

Speld en stik de kraag volgens de 
patroontekens in de hals van de 
buitenste jas op de naadtoeslag. 

 

Maak de jas verder zoals boven 
beschreven af.  
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Omkeerpet 

 

 

De binnen- of buitenstof moet wat 
steviger zijn zodat de pet mooi valt.  

Als de pet van fleece of walk wordt 
gemaakt is 1 laag voldoende, 
behalve de strook en de klep, die 
moeten dan dubbel.  

Knip alle patroondeeltjes met een 
naadtoeslag van  0,5 cm.  
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Stik 4 driehoeken aan de lange 
kanten op elkaar g.k.o.e. Stik niet 
helemaal tot bovenaan de punt, 
maar tot aan een centimeter vanaf 
de bovenkant. zie de groene ster. 
Hecht de draad goed af.  

Stik de andere vier deeltjes op 
dezelfde manier aan elkaar.  

 

Stik de beide helften met de goede 
kanten op elkaar. Stik de losse 
deeltjes aan de goede kant door.  

 

Sluit het band aan de korte kanten 
tot een ring.  

Stik één kant van de strook met de 
goede kant op de goede kant van de 
muts.   

Vouw de strook en de naadtoeslag 
naar beneden en stik op de strook 
door.   
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Speld de klepdelen met de goede 
kanten op elkaar en stik de 
buitenbocht. Knip de naadtoeslag 
korter.  

 

Keer de klep en stik hem dubbel 
door. Stik de binnenbocht op de 
naadtoeslag op elkaar. 

 

Maak de tweede pet op dezelfde 
manier.  

Speld en stik de klep op de 
naadtoeslag aan de voorkant van de 
pet.  
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Stop beide petten g.k.o.e. met de 
klep ertussen.   

Stik de onderrand rondom op elkaar 
en laat een stukje van  ca. 8 cm 
open om te keren.  

 

Keer de pet en stik hem rondom op 
de band door. 

 

KLAAR! 

 


