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Korte blazer GLORIA 

   

 

Knippen:  

Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de 
stof.  

Bij de voering kunnen de mouwdelen als één 
geheel geknipt worden en dat geldt ook voor de 
achterpas en het achterpand, deze kunnen ook 
als één patroondeel uit voeringstof geknipt 
worden.  

 

Knip de figuurnaden van het voor- en 
achterpand uit de papieren patroondelen. Leg 
de delen op de stof en teken de figuurnaden op 
de stof met krijt of met een verdwijnstift. 
Teken ook in de lengte een middellijn.   

Neem de tekens voor de figuurnaden ook over 
op de voeringdelen.  

 

Vouw de panden langs de middellijn met de 
goede kanten op elkaar dubbel en stik langs de 
figuurnaadlijn.  

Stik op deze manier alle 8 figuurnaden.  
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Vouw de plooien naar het midden toe en zet ze 
op de naadtoeslag met een paar steekjes 
vast.        

Zigzag de zakken en zakbeleggen of lock ze af.  

Speld het beleg g.k.o.e. langs de boven- en 
zijkant van de zak en stik hem vast. Knip de 
naadtoeslag korter en de hoeken schuin weg.    

 

Keer het beleg naar binnen, strijk de zak plat 
en strijk gelijk de overige naadtoeslagen naar 
binnen.  

Stik de zakingang twee keer door.  

 

Speld de zakken op de voorpanden en stik ze 
vast. Verstevig de zakingangen met trensjes.  

 

Stik de schouderpas aan het achterpand. Vouw 
de naad omhoog in de pas en stik hem door. 
Sluit de schoudernaden, vouw de naden naar 
het voorpand en stik ze door.  

Stik de mouwdelen aan elkaar, vouw de naden 
in het bredere mouwdeel en stik ze aan de 
goede kant door.  
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Zet de mouwen in de armsgaten en let daarbij 
op de tekens.  

Bij gebruik van dunne stof de knooplijst met 
vlieseline verstevigen.  

 

Sluit de mouwen en aansluitend de zijnaden.  

 

Speld de kraagdelen g.k.o.e.. Verstevig bij 
gebruik van dunne stof de hoeken eventueel 
met vlieseline.  

Stik de kraagdelen aan de bovenrand op 
elkaar. Knip de naadtoeslag korter, knip de 
hoekjes voorzichtig tot vlak voor het stiksel in 
en keer de kraag.  
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Strijk de kraag plat en stik hem aan de goede 
kant door. 

 

Speld de kraag in de hals en stik hem op de 
naadtoeslag vast.   

 

Zet de voering op dezelfde manier in elkaar op 
de zakken en de kraag na. 

 

Stik de voering g.k.o.e. aan de buitenkant jas. 
De kraag ligt er tussenin. Laat aan één 
voorkant een stukje open om te keren.   

Knip rondom de naadtoeslag korter, de hoeken 
schuin weg en keer de blazer.  
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Schuif de voeringmouw in de mouw en vouw de 
zomen tegen elkaar in. Speld ze op elkaar vast 
en stik ze rondom door. 

 

Stik de hele blazer door en begin bij de kraag. 
Sluti daarbij de keeropening.  

Zet knopen aan en maak knoopsgaten. Of sla 
drukkers in.  

KLAAR !  

 

 


