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Kabanmantel MARILUZ 

 Design: INUIT-DESIGN  

 

voering   

knip alle patroondelen met 
naadtoeslag uit de stof. Knio de 
voorste belegdelen van de buitenste 

stof en verstevig ze met vlieseline.   

 

Knip het achterpandbeleg naar wens 
ook van de buitenste stof.   

http://www.inuit-design.com/
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Stik de voering-zijpanden met de 

goede kanten op elkaar aan de 

belegvoorpanden. Vouw alle naden 
van de voering of naar één kant of 

strijk de naden open.  Stik 
ze allemaal aan de goede kant plat.  

 

Stik het achterpandbeleg goede 

kanten op elkaar een het 
voeringachterpand en stik hem door.  

 

SLuit de schoudernaden van de 
voeringdelen en zet de mouwen in 

de armsgaten. 
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Sluit de mouw- en zijnaden in één 

keer.  

Zoom de voeringjas of werk hem 
met biaisband af. (Als de jas met 

band wordt afgewerkt ipv gezoomd, 
knip dan eerst de naad- of 

zoomtoeslag af.) 

 

Als er een mooi kantje of ruche 
onder de jas tevoorschijn mag 

komen, knip dan geen toeslag af en 
stik het band/kant aan de 

voeringjas. 

 

Knip de kraag. Knip de 
achteroverslagpandjes en de 

mouwpatjes naar wens. Deze 
kunnen ook weggelaten worden.   

 

Speld de mouwpadjes met de goede 
kanten op elkaar en stik de lange 

kanten vast. Knip de naadtoeslag 
korter, keer de patjes door de smalle 

kant en stik ze aan de goede kant 
door.   
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Leg de mouwpatjes op de mouwen, 

de smalle kanten vallen op de 
naadtoeslag van de mouwen. Stik ze 

op de naadtoeslag vast en ook in het 
midden met een kruis van trensjes of 

met een knoop.  

 

   

  

Knip de hoek tussen 
middenachterpand en plooi iets in.   

Leg het achterpand met de goede 
kanten op elkaar en stik de 

middenachternaad. Hecht het einde 
goed af.  

  

 

Vouw de naad open en vouw de 

stolpplooi in model volgens de 
patroontekens. Stik de bovenkant 

van de plooi op elkaar ZONDER 
daarbij daarbij de buitenste jas mee 

te naaien. Vouw de jas daarom ook 
eerst weg.  
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Speld de plooien aan de goede kant 
van de jas door.   

Stik de middenachternaad aan beide 

kanten door.   

 

Zet de plooien aan twee kanten met 
een kruis van trensjes of met twee 

knopen vast.   

 

   

Zoom de achteroverslagpanden of 
werk ze af met kant of sierband. 
Speld ze op het achterpand: de 

armsgaten en hals van 

overslagpanden en achterpand vallen 
op elkaar.   

Stik de overslagpanden op de 

naadtoeslag van het achterpand 
vast. 
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Maak de stolpplooien in het voorpand 

op dezelfde manier als in het 

achterpand. Zet daarna de 
bovenvoorpanden volgens de 

patroontekens met de goede kanten 
op elkaar aan de voorpanden.  

 

Sluit de schoudernaden en stik alle 

naden weer aan de goede kanten 

door.  

 

Zet de mouwen in de armsgaten en 

stik de naadtoeslagen op de jas vast.  
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Sluit de mouw- en zijnaden in één 

keer.  

 

Zoom de buitenste jas. 

 

   

Bij dikke stof de kraag volgens de 
patroontekens apart aan de 

buitenste en voeringjas stikken en 
dan bij * verder gaan.  

Bij gebruik van dunnere stoffen, de 

kraagdelen met de goede kanten op 
elkaar stikken en de naadtoeslag 

korter knippen. 



©farbenmix  GbR Pollehn & Pollehn               Seite 8 von 11                         MARILUZ 

 

Keer de kraag en stik hem aan de 
goede kant door. 

 

Stik de kraag volgens de 

patroontekens in de hals op de 
naadtoeslag van de buitenste jas.  

 

   

* speld de twee jassen met de goede 
kanten op elkaar en stik de 
hals/kraag en de voorranden op 

elkaar.  

Knip de naadtoeslag in de hals/kraag 

korter en keer de jas door de open 
onderkant.   
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Stik de voorranden en de hals/ kraag 
door. Stik de onderkant van de 

voorpandbeleggen smal op de zoom 
door.  

 

Schuif de  voeringmouw in de 

buitenste mouw. Pas op dat de 
binneste mouw niet gedraaid zit. 

Vouw de zoom van biede mouwen 

tegenelkaar in, speld ze vast en stik 
ze door.  

 

   

Speld de voorpanden zo op elkaar, 
zodat de middenvoorlijnen van beide 

voorpanden op elkaar vallen. Geef 
aan waar de knopen moeten komen. 

De tweede knopenrij is alleen voor 
de sier.   
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VPas de jas even aan voordat de 
knopen worden vastgezet, en kijk 

even of de knopen goed zitten, zodat 

de jas ook met de bovenste knoop 
open kan worden gedragen. 

  

Maak knoopsgaten in het 

rechtervoorpand.    

Zet de knopen op het linker 

voorpand vast en de sierknopen op 
het rechter voorpand.  
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KLAAR ! 

 

Variatie met kant aan de mouwen en 

zoom. 

  

 


