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Beschrijving en patroon              
 Tasja  

 
 Sweater en jurk        

 
Tasja kan als sweatshirt of sweatjurk gemaakt worden. Op het patroon staat een lekker warme 

overlappende kraag, een eenvoudige kraag en een gevoerde overlappende capuchon. Ook steekzakken 
staan erbij. 

Dit patroon valt normaal qua maat, niet strak niet wijd. Maak Tasja van rekbare stof zoals (winter)tricot, 
fleece of gebreide stof.                   

Op het patroon staan de dubbele maten 74/80 t/m 158/164. 
 
 

Materiaal/maten (afmetingen in cm)               
De maten in de tabel zijn de maten van het gemaakte kledingstuk. 
Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op wijdte en lengte! Vergelijk eventueel de maten met een 
goed passend shirt en pas eventueel de wijdte of lengte aan! 
 

maat   74- 
80 

86- 
92 

98- 
104 

110- 
116 

122- 
128 

134- 
140 

146- 
152 

158- 
164 

borstwijdte 63,5 66,5 68,5 71,5 74,5 78,5 84,5 90,5 

taillewijdte 63 66 68 71 74 76,5 81,5 86,5 

heupwijdte 62 65 67 71 75 79 86 93 

bovenarmwijdte 22,5 24,5 26 26,5 28,5 30 31,5 33,5 

lange mouw  
(compleet) 

31 36 41 46 51,5 57 62 67 

lengte trui   33,5 37,5 41,5 45,5 49,5 53,5 57,5 61,5 

lengte jurk 41,5 47,5 53,5 59,5 65,5 71,5 77,5 83,5 

stof 140 cm, jurk 
met capuchon 

105 125 140 155 165 185 200 215 

stof 140 cm, jurk 
met kraag 

85 100 110 130 145 155 165 175 

stof 140 cm,  trui 
met capuchon 

100 115 130 140 150 170 180 200 

stof 140 cm, trui 
met kraag 

80 90 100 125 130 140 145 170 

boordstof 35 35 40 40 45 45 50 50 

verder nog naar wens nestels (ca. 11 mm), nepleerstukjes, koord of ander band voor de capuchon 
of kraag, vlieseline H250 

 
 
Kniplijst:        
1 – voorpand      1 x aan de stofvouw (let op de kniplijn voor het shirt)                       
1a – voorpas                        1 x aan de stofvouw (let op de kniplijn voor het shirt)                          
2 – achterpand         1 x aan de stofvouw 
2a – achterpas                                    1 x aan de stofvouw 
3 – mouw     2 x  
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4 – capuchon               4 x  
of 
4a – enkele kraag                  2 x aan de stofvouw 
of   
4b – overlappende kraag                2 x aan de stofvouw 
5 – zak                          2 x  
5a – zakbeleg        2 x  
 
 
 
Knippen boordstof:      
boordstof is er in veel verschillende kwaliteiten en rekbaarheid. De lengte die nodig is voor de boordjes is 
daarmee afhankelijk van de gebruikte boordstof. Knip voor de veiligheid de stroken wat ruimer.  
De maten zijn van hoogte keer breedte inclusief naadtoeslag!  
 
 
 
 

TASJA 74/80 86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164 

mouw-  
boord 2x 

12 x 16 12 x 16,5 12 x 17 12 x 17 12 x 18 12 x 18 12,5 x 19 15 x 20 

zoomboordj
urk  1x 

12 x 54 12,5 x 57 13 x 59,5 14 x 63 14,4 x 
66,5 

15 x 70 16,5 x 76 18 x 82 

zoomboord 
trui  1x 

12 x 51,5 12,5 x 
54,5 

13 x 56,5 13,8 x 
59,5 

14,5 x 63 15 x 67 16,5 x 73 18 x 78,5 

 
Werkwijze: Het gemakkelijkst kun je rekbare stof met de lockmachine naaien. Met de gewone 
huishoudmachine kan het natuurlijk ook. Gebruik dan een overlocksteek of een zigzagsteek met normale 
lengte of een steelsteekje. Gebruik voor rekbare stoffen bij voorkeur ballpointnaalden (jerseynaald) in de 
naaimachine.  
 
Lees eerst de hele beschrijving een keertje door.  
Een videobeschrijving vind je hier: http://www.youtube.com/mialuna24 
 
Beschrijving: Tasja met capuchon en zakken 
1 – Knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Aanbevolen naadtoeslag: 0,8 tot 
1 cm, bij de zoom 2 cm. Neem de patroontekens over op de stof. Let bij het knippen van het voor- en 
achterpand op de kniplijn voor trui of jurk! Bij de jurk kunnen de zakken naar wens ook lager ingezet 
worden (zie bij de beschrijving verder naar beneden).          
2 -  De zakingangen kunnen met een strook boord worden afgewerkt. Knip daarvoor een strook in de lengte 
van de zakrand en ca. 3-4 cm breed, incl naadtoeslag. Vouw het boordstrookje dubbel en stik het uitgerekt 
langs de goede kant van de zakingang. Leg het zakbeleg op de zak, goede kanten op elkaar en stik de 
ronding, de boordstrook ligt ertussen. Stik de zakingang door. Leg het zakdeel met heupstuk onder de 
zakingang en stik de ronding van de zak door. Zet de zak met zijdeel op de zijnaadtoeslag vast.                                                                                                                                                                                                     
3 – Zet de mouwen in de armsgaten van het voorpand, let op de patroontekens. Zet daarna de mouwen aan 
de achterpanden.                                                              
4 – Leg voor- en achterpand en de mouwen met de g.k.o.e. en stik zij- en mouwnaden in één keer. 
5 – Leg voor- en achterpas met de g.k.o.e. en sluit de schoudernaden. Geef op de pas voor en achter het 
midden aan en doe hetzelfde met middenvoor jurk en trui en achter. Speld pas en pand met de g.k.o.e. en  
stik de pas rondom op het shirt/de jurk. Naar wens kan hier een paspelband in de naad worden meegestikt. 
Stik de naadtoeslag aan de goede kant door.   
6 – Zet de capuchons in elkaar. Zet nestels in de buitenste capuchon maar verstevig eerst de plaats met bv 
vlieseline of stik eerst een stukje nepleer of een andere sterke stof op de plaats waar de nestels komen. Sla 

http://www.youtube.com/mialuna24
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naar wens nog twee extra nestels in de capuchon aan de bovenkant aan weerskanten vlak naast de 
bovennaad. Leg beide capuchons met de goede kanten in elkaar en stik de voorrand. Keer de capuchon 
naar de goede kant. Duw de voorrand naar buiten en stik hem op een afstand van 3 – 4 cm vanaf de rand 
door zodat er een tunnel onstaat. Leg de halsrand van binnen- en buitencapuchon op elkaar en stik deze op 
de naadtoeslag op elkaar.                                                             
7 – Speld en stik de capuchon in de hals en begin daarmee middenachter. Stik eerst die kant van de 
capuchonrand vast die aan de buitenkant komt, de overlapping eindigt precies op de schoudernaad. Speld 
dan de andere kant van de capuchon tot aan de andere schoudernaad. Zorg dat alle lagen netjes op elkaar 
liggen. Stik de capuchon vast.   
8 – Zet de tailleboord aan de jurk of trui. Zet de mouwboordjes aan de mouwzomen. Zorg dat de naden van 
boord en mouw of zijnaad op elkaar vallen.                                                                                                                                                                            
9 – Rijg een koord in de capuchon. KLAAR!!                                       
 
Beschrijving: Tasja met eenvoudige kraag         
1 – Maak Tasja zoals beschreven in stap 1 en knip de kraag. Maak Tasja verder t/m stap 5.                                     
2 – Sla naar wens nestels in de buitenste kraag. Sluit buitenste en binnenste kraag tot een ring. Schuif de 
twee kragen met de g.k. in elkaar en stik de bovenrand. Keer de kraag en stik de bovenrand door op een 
afstand van ca. 3-4 cm vanaf de rand zodat er een tunnel ontstaat.           
3 – Zet de kraag in de hals, let op de nestels, die moeten middenvoor vallen. De naad van de kraag valt 
middenachter.                                                                                                                                                                                  
 
Beschrijving: Tasja met overlappende kraag 
1 – Maak Tasja zoals boven beschreven bij stap 1 en knip nu de overlappende kraag. Maak Tasja t/m stap 5.                 
2 – Sla naar wens nestels in de kraag. Leg buitenste en binnenste kraag met de g.k.o.e. Stik de bovenranden 
op elkaar, keer de kraag en stik een tunnel in de bovenrand 3-4 cm vanaf de bovenrand. Leg de beide 
kraagdelen netjes op elkaar aan de halsrand en stik ze op de naadtoeslag op elkaar.                               
3 – Zet de kraag in de hals zoals boven beschreven bij stap 7 . Rijg koord in de tunnel. KLAAR!! 
 
Variantie:  
- Tasja kan ook zonder mouw en zoomboord gemaakt worden. Knip dan 2 cm extra aan en vouw deze naar 
binnen en stik met een rekbare steek vast.                                                                       
- de zakken in de jurk kunnen ook lager worden ingezet. Meet even op hoe laag ze moeten komen en maak 
ze zoals boven beschreven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 


