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Knip alle patroondelen volgens de
kniplijst met naadtoeslag uit de stof.
Moet de jas ook met volumevlies
gevoerd worden leg dan de geknipte
voeringdelen op het volumevlies en knip
het vlies langs de randen af. Zigzag
voering en volumevlies samen rondom
op elkaar en de delen verder als één
deel verwerken.
Neem alle patroontekens over op de
stof.
Bij gebruik van dunne of rekbare stoffen
moeten de voorpanden waar de rits
komt met vlieseline worden
verstevigd.
Verstevig ook de plaatsen waar knopen
of drukkers komen met vlieseline.
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Knip bij de capuchon aan de ene kant
een lange sluitlus aan, de andere kant
stopt middenvoor bij het patroonteken.
Let er bij de voering van de muts op, dat
de lus in spiegelbeeld geknipt moet
worden. Hij zit daar aan de andere
kant.

Stik de capuchonmiddenstrook van de
voeringstof tussen de
voeringcapuchondelen, de goede kanten
op elkaar. Vouw de naadtoeslag naar de
zijkant toe en stik de naden aan de
goede kant door.

Maak de capuchon van de buitenste stof
net zo, maar dan de naadtoeslag naar de
middenstrook vouwen en aan de goede
kant doorstikken.
Vouw het capuchonboordje in de lengte
dubbel. Speld de open kanten iets
uitgerekt volgens de patroontekens aan
de goede kant van de
capuchonvoorrand. Stik het boordje vast
en laat de zijkanten schuin weglopen.
Knip de boordstof die schuin uitsteekt af.
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Schuif de twee capuchons met de goede
kanten op elkaar, het boordje ligt er dan
tussen. Vouw aan de voorrand van de
capuchon de korte rechte kant naar
buiten om. Doe dit van voering en
buitenste muts en alleen de naadtoeslag
naar buiten omvouwen.
Stik de capuchons rondom op elkaar, de
korte rechte voorkant blijft open om
straks te keren. Knip de naadtoeslag
langs de ronding korter.

Keer de capuchon. Stik de capuchon
door en begin daarmee 1 cm voor het
einde van het boordje aan de bovenkant,
rondom stikken en de keeropening gelijk
sluiten en eindigen 1cm na het begin van
de plek waar het boordje begint. Je hebt
de capuchon nu helemaal doorgestikt
behalve het stukje waar het boordje
tussenuit steekt.

Speld 2 zakdelen met de goede kanten
op elkaar. Stik de buiten- en
binnenbocht en laat de smalle rechte
stukken open. Knip de naadtoeslag in de
rondingen wat korter en keer de zak
door een smalle kant. Duw de rondingen
goed uit en stik de zak aan de zakingang
(de binnenbocht) smal en nog een keer
voetjebreed door.
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Speld de zakken op de gewenste hoogte
links en rechts op de voorpanden.
De zijkanten vallen op de zijnaad.
Stik de zakken langs de buitenbocht aan
de goede kant op de voorpanden en stik
de zijkanten op de naadtoeslag van de
voorpanden door.

Zet de mouwen volgens de
patroontekens aan de voor- en
achterpanden. Vouw de naadtoeslagen
naar de voor- en achterpanden en stik
ze aan de goede kant door.

Stik de kraag in de hals en let daarbij op
de patroontekens, die vallen op de
raglannaden. De voorranden van de
kraag vallen gelijk met de voorranden
van het jack.
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Leg voor- en achterpanden met de
goede kanten op elkaar en stik de
mouw- en zijnaden in één keer dicht.

De binnenjas - behalve de zakken - op
dezelfde manier maken.
Tip: bij rekbare voeringstoffen moeten
de zijnaden zonder naadtoeslag worden
genaaid. Stik dan de naden met dubbele
naadtoeslagbreedte en knip het teveel
na het naaien af.

Stik de rits met de goede kant op de
goede kant van de jas langs de
voorranden vast.
Vouw de boord voor de zoom in de
lengte dubbel, de goude kant ligt buiten
en stik hem iets uitgerekt langs de
jasonderkant. de uiteinden lopen ca.
3cm voor de voorkanten schuin weg (net
als bij de capuchon). Knip de overtollige
boordstof weg.
Als het zoomboord bijna niet wordt
uitgerekt krijg je een los vallende ruime
jas. Als het boord daarentegen flink
wordt uitgerekt tijdens het vaststikken
krijgt het jack een blousonmodel.
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Speld de buitenste jas met de goede
kanten op elkaar op de voeringjas (het
zoomboord zit naar binnen gevouwen en
ligt ertussen in). Stik de jassen rondom
op elkaar maar laat aan de voorkant een
stuk van ca. 12cm open om te keren.
Laat de naad over de naad van de
boordstrook en die van de rits lopen of
net een krappe millimeter ernaast zodat
de eerste naad na het keren niet meer
zichtbaar is. Knip de naadtoeslag in de
hoeken schuin weg en keer de jas.

Vouw de strook voor het
mouwboordjesdubbel, goede kanten op
elkaar en stik hem dicht. Vouw het
boordje dan weer dubbel, de naad ligt
binnen.

Schuif de buitenste en binnenste mouw
in elkaar en let goed op de ze onderling
niet gedraaid zitten.
Stik de mouwboordjes aan de
mouwzomen of zet ze tussen beide lagen
is, zoals HIER beschreven.
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Stik de jas aan de goede kant rondom
door, behalve dat stuk waar de
boordzoom tussenuit steekt. Sluit gelijk
de keeropening aan de voorkant. Begin
en eindig de doorstiknaad ca. 2cm over
het begin van het boordje. Hecht begin
en einde goed af.

Speld de capuchon op de kraag, de
onderkant van de capuchon valt op de
onderkant van de kraag. De rechte
voorkant van de capuchon (middenvoor)
valt gelijk met de voorrand van de
kraag.

Knijp middenachter aan de onderkant
van de capuchon een drukker. Knijp ook
drukkers boven de vier raglannaden en
knijp de tegenkanten van de drukkers op
de kraag.
In plaats van drukkers kunnen in de
capuchon ook knoopsgaten worden
gemaakt en knopen aan de kraag
worden gezet. De capuchon kan ook
naar wens gelijk op de kraag vast
worden genaaid.
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Knijp ook drukkers in de ronde voorrand
van de capuchon (of maak
knoopsgaten).
Doe de jas aan, speld de rand van de
capuchon over elkaar, de lange kant
over de korte kant en bepaal waar de
drukkers of knopen moeten komen.
Knijp de drukkers in.

KLAAR!

angezette capuchon (i.p.v. de aangenaaide kraag )
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I.p.v. een kraag met afknoopbare
capuchon kan ook een normale
capuchon worden aangezet.
Knip de capuchondelen voor binnen- en
buitenkant zonder sluitlus maar
middenvoor af.

.
Stik de beide voeringmutsdelen links en
rechts met de g.k.o.e. aan de
middenstrook . Doe hetzelfde met de
buitenste muts.
Stik het boordje tussen de twee
capuchonlagen zoals boven beschreven.
Maak de jas verder zoals boven
beschreven, alleen, ipv de kraag wordt
nu de capuchon aangenaaid.
Stik de buitenste muts met de goede
kanten op elkaar in de hals, de
voorranden van de muts sluiten precies
aan op de voorranden van de jas. Doe
hetzelfde met de voeringmuts.

Volg de verdere stappen zoals boven
beschreven.
Bij het inelkaar zetten van het jack, ligt
het boordje van de muts tussen beide
lagen in.
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Klaar!
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