Omkeerjas FINJA
Werkbeschrijving
Voor beginnende naaisters is dit een eenvoudig model. Gevorderden kunnen natuurlijk
naar eigen inzicht te werk gaan, zoals bv een ritssluiting toevoegen...

De jas ist ontworpen als een dubbele , lange winterjas. Voor een zomerjas of een
eenvoudigere jas is een maat kleiner aan te raden.

Foto’s

Beschrijving
Op het originele patroon zijn de panden
vóór recht en achter rond geknipt.
Deze jas op de foto’s wordt in principe
op dezelfde manier gemaakt, daarom
laat ik hier meteen de variant met
punten zien.
Aan de witte lijnen op de foto is te
zien hoe het origineel geknipt is en hoe
deze variant is aangepast. Het rechte
voorpand krijgt een punt en bij het
achterpand is een ronding ingeknipt en
een punt aangeknipt. Voor- en
achterpand sluiten bij de zijnaden
gewoon als in het originele patroon op
elkaar aan.
De punten hebben aan de onderkant
een recht stuk van ongeveer 4 cm
breed.
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Ook de muts kan men aanpassen door er
een punt aan te knippen . De zak voor
op de buik staat op het losse
patroonblad.
Knip voor de zekerheid bij de muts
vooraan( bij het kleine stuk) 1 -2 cm
extra naad aan.
Knip de jas één keer uit een stevige
buitenstof .
Leg dan de patroondelen op een
dunnere stof en knip de delen nogmaals
uit.

Als voering is fleece of borg zeer
geschikt, maar eigenlijk kan iedere stof
gebruikt worden. Alleen zouden
beginnende naaisters geen rekbare stof
moeten nemen.
Dunne stof moet met wattine gevoerd
worden. Leg daarvoor de dunne stof op
de wattine en knip de wattine eromheen
weg.

Werk de binnenstof met de wattine
samen af en verwerk deze dan verder
als één pand.

Hier kan je aan een proeflapje zien wat
de bedoeling is.
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Sluit de raglannaden van de binnenjas.
Bij rekbare stof kunnen de aangeknipte
naden weggelaten worden, of de jas
met een bredere naad inelkaar gezet
worden.
Sluit de achter- en bovennaad van de
capuchon in één keer.

Speld middenachter van de capuchon op
middenachter van de jas en naai vanaf
daar langs de halsrand naar voren.
Als de naden van de binnenjas te ver
uitsteken kunnen ze natuurlijk
afgeknipt worden.

Stik in het midden een klein bandje als
ophangkaakje tussen uit. Stik dit
bandje stevig vast om uitscheuren te
voorkomen.
.
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Stik de golfranden van de capuchon op
elkaar en knip de naadtoeslag kort af.
Keer de golfrand.

Stik de muts van de buitenstof goede
kanten op elkaar. Stik daarbij
eventueel naar wens de lintjes of
bandjes tussenuit. (zie speld)

Stik de golfrand goede kanten op
elkaar op de naadtoeslag van de
capuchon voor.
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Zet de buiten- en de binnenjas in
elkaar.

Werk alle punten van de binnen- en
buitenjas af.

Vouw de punten naar binnen ( naar de
verkeerde kant van de jas) en stik ze
door.
Op de jas van het basismodel komen
zakken. Naai deze met de goede kanten
op elkaar. Laat daarbij een opening om
te keren over. Keer de zakken en stik
de openingskant twee keer door en
rondom smal door. Stik de zakken op de
jas op een afstand van 1 cm vanaf de
rand. Stik de onderkant ook recht door.
Zo blijft er een stuk „los“ zitten. Stik
aan de zakingangen aan beide kanten
nog een trensje (een paar zigzagsteekjes dicht op elkaar) om het
uitscheuren te voorkomen.
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Stik nu de buitenjas op de binnenjas,
goede kanten op elkaar. ( één keer
helemaal rond, zonder de mouwen ) Laat
daarbij een opening voor het keren over
aan de linker onderkant van de jas.
Links, omdat bij meisjes de jas rechts
over links sluit en je dan een eventueel
klein plooitje of ander ‚foutje“ niet ziet
☺

Naai bij de punten tot helemaal
beneden, goed afhechten en dan aan de
andere kant van de punt opnieuw
beginnen. Knip de naadtoeslagen in de
ronddingen korter. Knip de hoeken
schuin af. Keer de jas en schuif hem
goed in elkaar.

Eenvoudige mouwafwerking

:

Vouw de naadtoeslagen van buiten- en
binnenmouw tegenelkaar naar binnen en
stik smal op de kant door. Let daarbij
wel op dan de mouwen niet verdraaid op
elkaar zitten.
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Ingewikkelde mouwafwerking:
Vouw de naadtoeslag net als op de
vorige foto naar binnen en prik een
speld op díe plek waar de naden op
elkaar moeten vallen. Pak nu de speld
van binnen uit: steek hiervoor de hand
door het opengelaten gat tussen de
binnen- en buitenjas. Trek de mouw
naar buiten en zorg dat de
naadtoeslagen met de speld goed op
elkaar blijven zitten.
Indien gewenst kan er nu ook een
boordje mee gestikt worden.

Het ziet er een beetje vreemd uit,
maar zoals je de mouwen naar buiten
trekt, zo moeten ook de naadtoeslagen
op elkaar genaaid worden.

Dus de naadtoeslagen op elkaar leggen
en rondom vast stikken. Voor eventueel
in te rijgen elastiek nu een opening over
laten.
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Als de mouwen nu weer naar de goede
kant getrokken zijn, ziet alles er netjes
gesloten uit. De mouw kan nu
doorgestikt worden, maar het hoeft
niet.
Sonny heeft ook een goed idee om een
jas inelkaar te stikken. De beschrijving
met foto’s vind je HIER.

Probeer gewoon zelf uit welke manier
je het beste bevalt.

De mouw gewoon omslaan kan, maar er
kan ook elastiek doorgeregen worden.
Stik daarvoor de mouw nog een keer
extra door. Rijg elastiek in.

Stik nu de onderkant van de jas smal
door. Stik bij de punten steeds tot
helemaal beneden door en begin met
stikken aan de andere kant van de punt.
Een tweede stiksel begint ca. 3cm
vanaf de jasvoorkant ( zie speld)en
deze moet doorgaan tot de onderkant
van de punt. Van daaruit weer langs de
volgende bocht naar boven. Zie foto!
Op deze manier ontstaan de tunnels
voor de bandjes.
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Rijg de bandjes in de tunnels. Laat ca 5
tot 10 cm lange lussen hangen. Stik het
begin van het koord heel goed door
zodat het niet meer los laat.
Stik de rest van de jas smal door en
sluit daarbij ook de overgebleven
opening aan de voorkant.

De binnenste en de buitenste zakken
aan de zij- en onderkanten stikken.
Naadtoeslag bij de rondingen iets
inkorten. De bovenkanten afwerken.

De zakken goede kanten op elkaar
stikken laangs de bovenkant en de
zijkanten. naadtoeslagen van één
bovenkant naar binnen omslaan.
Laat aan de andere bovenkant een
stukje open om te keren.
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Knip de naden iets korter af, vooral bij
de hoeken. Bij dunnere stof is een
stukje vlieseline ter versteviging aan te
raden.

Keer de zak door de opening naar de
goede kant en stik de zakingangen smal
door.
De bovenkanten op elkaar spelden en
met één stiksel opelkaar naaien.
Hierdoor is dan gelijk de opening dicht .

De spelden zitten op de plaats waar de
drukkers komen.
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Knip voor ieder bandje een vormpje uit
vilt (hier zijn het kroontjes geworden).
Knip nog een stuk vilt uit, groter dan
het kroontje, leg dat onder het
kroontje met een bandje ertussen. Stik
het vlak langs de rand op elkaar en knip
dan het overtollige vilt weg.

Bij deze jas zijn eerst koord stoppers
op het koord geregen, maar het band
kan ook gewoon geknoopt worden.

Nu alleen nog drukkers of knopen
aanzetten. De jas even aanpassen en
kijken op welke hoogte de zak moet
komen, pas daarna de knopen of
drukkers van de buikzak aanzetten.

KLAAR !
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