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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. 

JACKIE maakt jouw stijl helemaal af. 

 

Er zijn veel manieren om JACKIE te maken: heel chique en eenvoudig van wol, helemaal effen 

en zonder randstroken of mouwboordjes, of met rekbare randstroken en boordjes voor een 

sportief karakter.                                                                                         

 

Gebruik bijv. gewalkte loden, gebreide stoffen of joggingstof. De mouwen kunnen zelfs van 

spijkerstof, ribcord e.a. stoffen gemaakt worden. Probeer eens stoffen te combineren of versier 

JACKIE met applicaties, bonte knopen of borduurtjes. Maak JACKIE gewoon in je EIGEN stijl, 

laat je fantasie de vrije loop!     

 

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  S M L XL XXL 

bovenwijdte 95 cm 102 cm 110 cm 122 cm 134 cm 

schouderbreedte 11,2 cm 11,6 cm 12,2 cm 12,6 cm 13,2 cm 

lengte voor  62 cm 63 cm 64 cm 65 cm 66 cm 

mouwlengte 61,5 cm 62,0 cm 62,5 cm 63,0 cm 63,5 cm 

stof (140 cm breed) 140 cm 140 cm 140 cm 155 cm 155 cm 

naar wens: boordstof of 

gebreide stof (140cm breed) 
25 cm 25 cm 25 cm 25 cm 25 cm 

naar wens: afwerkstrook, 

4 cm breed (incl 2cm 

naadtoeslag) 

212 cm 222 cm 232 cm 246 cm 260 cm 

fournituren        knopen, evt. fluweelband of ander sierband, vlieseline 

 

Knippen     

Knip de gewenste patroondelen volgens de kniplijst uit de iets rekbare stof. Let op de 

draadrichting. Neem de patroontekens over op de stof.                                                                                    

Eenvoudig model: knip alle patroondelen met naadtoeslag, maar de enkele zakken ZONDER 

naadtoeslag uit de stof.  

Model met boordjes en afwerkstrook: knip alle patroondelen met naadtoeslag, BEHALVE de 

voorkanten van het middenvoorpand, de kraagvoorkanten, de zoom van het jasje en de enkele 

zakken.                                                                          

Knip de voorpanden (patroondelen 1 en 2), de achterpanden (patroondelen 3 en 4) en de kraag 

(patroondeel 6) in de gewenste lengte.                     

- Knip voor een eenvoudig jasje de patroondelen zonder ze in te korten.        

- Ook voor een jasje met belegstroken de patroondelen niet inkorten. Teken bovendien van de 

voorpanden (patroondelen 1 en 2) en de achterpanden (patroondelen 3 en 4) het beleg van de 

patroondelen over. Knip deze belegstroken bij gebruik van dikke stof, liever van een dunnere 
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stof en verstevig deze eventueel met vlieseline.                                                                                                                                                   

- Knip voor een jasje met afwerkstrook de patroondelen bij de ingetekende lijnen door en knip 

de stroken van de afwerkstrokenstof. Als de stroken niet van het patroon worden afgeknipt 

maar extra worden aangezet, krijgt het patroon 2cm meer wijdte en lengte dan in de tabel staat 

aangegeven).         

Knip de afwerkstrook in meer delen, als het kan, van evenlange delen, om de aangegeven 

lengte te kunnen halen.                  

Knip de mouwen (patroondeel 5) in de gewenste lengte. Voor een jasje met mouwboordjes de 

mouwen volgens de ingetekende lijn inkorten en daarnaast de mouwboordjes (patroondeel 8) 

knippen.                               

Knip het mouwboordje (patroondeel 8) van boordstof of gebreide stof of uit een niet-rafelende 

stof. Bij gebruik van niet-rafelende stof kan het boordje ook enkel (dus niet dubbel gevouwen) 

gemaakt worden. Op het patroon staat een kniplijn ingetekend, let daar op.                       

Maak naar wens de kraag enkel of gevoerd. Voor een gevoerde kraag kan de binnenkraag bijv. 

van tricot gemaakt worden, dat zit prettig. De kraag kan ook enkel genomen worden en aan de 

bovenkant versierd worden met een reep wol of gebreide stof. Gebruik bijv. de randen van de 

stof, sommige zijn heel anders langs de zelfkanten, met een ander motief of met franje. Dat 

geeft een leuke rand aan de kraag.  

Knip de zakken naar wens. Voor gevoerde zakken is het beter om de voeringzak van een 

dunnere stof te maken.                                                 

 

Kniplijst        

 1 -  voorpand midden  2 x 

 2 - zijvoorpand      2 x 

 3 - achterpand midden 1 x aan de stofvouw 

 4 - zij-achterpand   2 x 

 5 - mouw  2 x 

 6 - kraag  1 x aan de stofvouw (2 x voor een gevoerde kraag)         

 7 - zak    2 x (4 x voor gevoerde zakken) 

 8 - mouwboordje               2 x aan de stofvouw (of 2 x enkel) 

afwerkstrook (voor de voorrand en onderkant) zie voor de lengte de maattabel               

 

Werkwijze 

Veel wollen stoffen, fleece en sommige gebreide stoffen rafelen niet. Als de stof onafgewerkt 

gebruikt moet worden, test het dan eerst even met een restje, of de stof onafgewerkt ook mooi 

blijft. Werk de rafelende stoffen die verder niet gezoomd of met band afgewerkt worden, met de 

locker of met een brede zigzagsteek af. Bij alle deelnaden de naadtoeslag voor of na het aan 

elkaar zetten afwerken.                                                                 

                                                                                      

Gebruik voor het naaien van rekbare stoffen (zoals gebreide stoffen of  joggingstof ) ook rekbare 

steken (bijv. de locker of een smalle zigzagsteek) Voor het doorstikken dan ook een rekbare 

steek gebruiken (bijv. de driegedeelde zigzagsteek of een rekbare siersteek). Gebruik hiervoor 

het beste een ballpointnaad of een stretchnaald in de naaimachine.                            

 

Jasje - eenvoudige versie 

Bij gebruik van dunne of rekbare stoffen is het beter om de plaats waar de knopen en 

knoopsgaten komen met vlieseline te verstevigen. Of stik een stukje stik-en-trek mee of een 

restje katoenen stof.                                   

1. Stik de zij-achterpanden volgens de patroontekens met de goede kanten op elkaar 

(g.k.o.e.) aan het middenachterpand. Stik zo ook de zijvoorpanden aan de midden-

voorpanden.                                       

Knip de naadtoeslag terug tot 5 mm .                 

Vouw naar wens de naadtoeslagen open en stik ze aan de goede kant met een brede 

siernaad door.                      
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2. Enkele zakken: werk de zakken rondom af. 

Gevoerde zakken: Leg twee zakdeeltjes met de g.k.o.e.  en speld ze vast. Stik ze rondom 

door maar laat aan de bovenkant een stukje open om te keren. Knip de naadtoeslag korter, 

de hoeken schuin weg en keer de zakken. Stik de bovenkanten door en sluit daarbij de 

keeropening.                                                               

3. Speld de zakken volgens de patroontekens op de voorpanden. Stik de zij- en onderkanten 

met een brede naad vast. Verstevig de hoeken naar wens met een trensje.                          

4. Leg het voor- en achterpand g.k.o.e. en sluit de schoudernaden. Let daarbij goed op dat de 

deelnaden op elkaar aansluiten. Vouw naar wens de naadtoeslag open en stik hem met een 

brede siernaad door.                                                       

5. Zet de mouwen in de armsgaten, let daarbij op de patroontekens.      

Strijk of vouw de naden open of vouw ze in de jas. Stik de naden aan de goede kant met 

een brede siersteek door.     

6. Leg het voor- en achterpand g.k.o.e. en sluit de mouw- en zijnaden in één keer.                 

7. Enkele kraag: werk de kraag aan de onder- en bovenkant af.       

Gevoerde kraag: leg de kraagdelen g.k.o.e. en stik de bovenkant dicht. Keer de kraag en 

werk de onderkant samen af. Naar wens kunnen de kraagdelen ook met de verkeerde 

kanten op elkaar worden gelegd en alleen de boven- en onderkant samen afgewerkt 

worden.                                           

Een andere manier kan ook: stik een smalle reep van de rand van een wollen of gebreide 

stof langs de bovenkant van de kraag. Stik naar wens een sierbandje over de aanzetnaad.                                       

8. Stik de kraag volgens de patroontekens g.k.o.e. in de hals.             

Middenachter kan een stukje band als ophanglusje worden meegestikt.                    

9. Zoom de mouwen en de voor- en onderkanten. Vouw hiervoor de zoomtoeslag naar binnen 

en stik hem door. De zoom in de ronding is wat moeilijk. Trek de ronding aan de buitenrand 

iets aan met bijv een rijgdraadje  en stik dan de ronding pas vast, zo ligt de zoom mooier 

plat.             

Een andere manier om de jas rondom af te werken is door hem rondom met 

biaisband/afwerkband te voorzien of rondom met de locker af te werken. Knip dan van te 

voren wel de zoomtoeslag af.                                                                                                              

10. Maak knoopsgaten in de voorkant van het rechter voorpand en zet aan het linker voorpand 

de knopen aan.      

Naar wens kunnen naast de knoopsgaten nog een rij knopen voor de sier worden aangezet.            

 

Jasje - enkele versie met sierstrook       

Bij gebruik van rekbare of dunne stof is het beter om de plaats op de stof waar knopen en 

knoopsgaten komen met vlieseline te verstevigen. Verstevig eventueel de hele strook met 

vlieseline. 

1. Maak het jasje zoals boven beschreven van punt 1 t/m 6. 

2. Stik de zij-achterpandbeleggen g.k.o.e. aan het middenachterpandbeleg.               

Stik de zijvoorpandbeleggen g.k.o.e. aan de middenvoorbeleggen.                         

Leg voor- en achterpandbeleggen g.k.o.e. en sluit de zijnaden.                   

Knip alle naadtoeslagen terug tot 5mm, strijk ze open en stik ze aan de goede kant door. 

Werk de binnenrand van de belegstrook af met een zigzagsteekje of de locker. 

3. Gevoerde kraag: leg de kraagdelen g.k.o.e. en stik de voorranden en bovenkant op elkaar. 

Knip de naadtoeslag korter en de hoeken schuin weg. Keer de kraag en werk de onderkant 

samen af. Stik de kraag naar wens aan de goede kant door.                                                          

Er kan ook een smalle strook van de rand van een wollen stof of gebreide stof langs de 

bovenkant van de kraag worden gestikt. Stik naar wens een sierbandje over de aanzetnaad 

heen. 
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4. Speld en stik de kraag volgens de patroontekens in de hals. Let op: de voorkant van de 

kraag eindigt bij de naadtoeslag van de jasvoorkant.                       

Middenachter kan een stukje band als ophanglusje worden meegestikt.                  

5. Stik de belegstrook g.k.o.e. langs de jas voor- en achterkant. Stik de korte kanten van de 

belegstrook langs het voorpand waarbij de kraag tussen jasvoorpand en belegstrook ligt en 

naar beneden is geklapt. Knip de naadtoeslag rondom korter, de hoeken bij de kraagaanzet 

schuin weg en vouw de belegstrook naar binnen. Stik het beleg aan de goede kant door. 

Stik naar wens ook de naadtoeslag van de hals op de jas door.                                                                            

6. Vouw de zoomtoeslag van de mouwen naar binnen en stik de zoom vast. 

7. Maak knoopsgaten in het rechtervoorpand en zet knopen aan op het linker voorpand.                           

Naar wens kunnen naast de knoopsgaten nog sierknopen worden aangezet.                            

 

Jasje met boordjes en afwerkstrook 

1. Maak het jasje zoals beschreven bij de eenvoudige versie bij punt 1 t/m 8. 

2. Als de afwerkstrook uit meerdere delen bestaat, stik deze dan eerst g.k.o.e. en werk de 

strook daar af waar nodig.                                    

3. Werk de voorranden en de onderkant van het jasje af.         

4. Maak van sier- of fluweelband stroken van ca. 10cm (afhankelijk van de grootte van de 

knopen). Leg de bandjes als een lus op het voorpand, de banduiteinden liggen parallel naast 

elkaar.                                                                                                                                 

Het kan ook anders: knip een strook van ca. 3-4 cm breed in de gewenste lengte (per lus 

ca. 10cm, afhankelijk van de grootte van de knoop) van een katoenen stof.  Vouw de strook 

in de lengte dubbel, vouw de strook weer open en vouw beide lange kanten naar binnen. 

Vouw de strook weer in de lengte dubbel en stik de randen door. Knip de lange strook in 

stukje van 10cm, net zoveel als er knopen worden gebruikt. Leg de strookjes net als boven 

beschreven in een lus.                                                                  

5. Speld de lussen onder de rechtervoorrand in gelijke afstanden vanaf de kraag tot beneden. 

De afwerkstrook wordt, beginnend bij de bovenkant van de kraag, ook onder de voor- en 

onderkant van het jasje gespeld, rek daarbij de afwerkstrook iets uit.                                                                                                              

De lusjes en de afwerkstrook moeten allebei ca. 2 cm onder de voorrand zitten. (de lusjes 

liggen tussen voorrand en afwerkstrook in.)                                                           

6. Stik de afwerkstrook naast de afwerknaad iets uitgerekt rondom met een brede naad langs 

de voorranden en onderkant. (Bij de rondingen de strook niet rekken maar juist een beetje 

inelkaar duwen zodat de strook zonder om te vouwen de bocht om komt en mooi plat ligt.) 

De lusjes worden hierbij meegestikt.                                                                                                                 

7. Stik de mouwboordjes g.k.o.e. en vouw ze dubbel zodat de naad erin ligt.                                                   

Enkele mouwboordjes: stik het enkele mouwboordje g.k.o.e. langs de smalle kanten.      

8. Stik de mouwboordjes met de open kanten aan de goede kant van de mouw. Vouw de 

naadtoeslag in de mouw en stik deze naad naar wens aan de goede kant met een rekbare 

steek door.                                                        

Bij het enkele boordje evt de zoom afwerken.        

9. Stik de knopen aan het linker voorpand. Naar wens kunnen naast de knoopsgatenrij op het 

rechter voorpand ook nog knopen worden aangezet, deze zijn dan voor de sier. 

 

Klaar ! 

 

Veel plezier en succes met het maken van JACKIE! 


