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CARLA een patroon van een jas met een eigen stijl door zijn aparte patroonlijnen en Weense naden in het voorpand. 
Aan de bovenkant valt CARLITA best smal en loopt naar beneden toe een beetje in een A-lijn uit. Het extra voorpand 
(dat naar wens ook weggelaten kan worden) beschut tegen wind maar geeft  CARLITA ook haar bijzondere  look.     
 

CARLA kan in twee lengtes gemaakt worden, als jack of als manteltje.  
CARLA heeft een rechtopstaande kraag waar een capuchon aan vast geknoopt kan worden. De capuchon kan de kraag 
ook helemaal vervangen. In de zijnaden zitten twee steekzakken.                            
 
Materiaal 
Maak CARLITA van jassenstof of van canvas, spijkerstof, ribcord, poplin of stevige katoen. Voor de voering kan fleece, 
joggingstof, borg of doorgestikte voeringstof met wattine gebruikt worden. Voor dunnere jassen kan ook tricot of een 
katoentje goed als voering gebruikt worden.                                                                                                          

 
Werkwijze: werk alle delen af met een zigzagsteekje of naai ze aan elkaar met de lockmachine;  
Extra voorpand voeren: leg beide patroondelen met de goede kanten op elkaar (g.k.o.e.) en speld ze langs de voorrand. 
Stik ze vast, knip de naadtoeslag wat korter, keer het pand en stik de naad aan de goede kant smal langs de rand door.  

 
Voorpanden in elkaar zetten: leg midden- en zij-voorpanden met de g.k.o.e. . Bij het rechter zijvoorpand wordt in de 
Weense naad het extra voorpand meegestikt: onderop ligt het middenvoorpand, daarop het extra voorpand en 
bovenop het zij-voorpand. Speld alles goed vast en stik de drie panden op elkaar. Vouw het voorpand open en stik de 
naadtoeslag aan de goede kant door.                                                                           
Leg de voorpanden g.k.o.e. op het achterpand. Sluit de schoudernaden en stik ze aan de goede kant door.     
Zet de mouwen in de armsgaten en let daarbij op de patroontekens.    

                                                  
Bij gebruik van de capuchon-aanzetstrook, deze in de lengte g.k.o.e. dubbelvouwen. Stik de korte kanten dicht en keer 
de strook. Stik hem aan drie kanten door. Speld en stik de open kanten in de hals, g.k.o.e. en stik hem op de 
naadtoeslag vast.  
 
Zet de kraag van de buitenste stof volgens de patroontekens in de hals en stik hem aan de goede kant door.  

 

Naar wens kan er een tunnel middenachter op de rug worden gemaakt om het model wat meer aansluitend te maken: 
strijk de naadtoeslagen van de tunnelstrook naar binnen. Leg de strook boven of onder het achterpand volgens de 
patroontekens en stik de onder- en bovenkant vast. Stik twee naden in de lengte naast elkaar en rijg hier elastiek in. 
Stik de uiteinden van het elastiek vast.       
Stik de zakken met de g.k.o.e. op de naadtoeslag van voor- en achterpand. Leg voor- en achterpand zo neer, dat de 
zakken precies op elkaar vallen. Sluit mouw- en zijnaad en sla de zakingang over maar stik wel de zakdelen op elkaar.  
Keer de jas naar de goede kant en duw de zakken naar binnen en verstevig de zakingang met een trensje.                      

 
Maak de voeringjas op dezelfde manier en laat een stuk open in de zijnaad om te keren.  

 

Stylefix op de rits plakken, rits openen en beide kanten g.k.o.e. aan de jas-voorranden plakken. Vouw de bovenkanten 
van de rits naar binnen en speld ze vast. Stik de rits met een rechte steek vast.  
Schuif buitenkant jas en voering in elkaar zodat de goede kanten op elkaar liggen. Speld de overslag van het voorpand 
aan de kant. Speld beide jassen langs de buitenrand rondom op elkaar. Keer de jas door de keeropening en duw de 
hoeken netjes uit. Stik de jas aan de goede kant door. 

 

Zet de mouwboordjes in de mouwen. Zie voor een mooie manier de stap-voor-stap beschrijving op de site.  
Leg de capuchondelen met de .k.o.e. en stik de middennaad. Leg buitenkant muts en voeringmuts g.k.o.e. en stik ze 
rondom op elkaar, maar laat aan de onderkant een stukje open om te keren. Keer de capuchon en stik hem aan de 
goede kant door. Sluit daarbij ook de keeropening. 
Zet vijf drukkers gelijkmatig verdeeld aan de capuchonaanzetrand. De tegenkanten komen langs de 
capuchononderrand. In plaats van drukkers kunnen ook knopen aan de aanzetrand worden genaaid en knoopsgaten 
aan de capuchononderrand gemaakt worden.              


