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Lady Shiva
Een „tussendoorjas”
by mialuna24.de

„Lady Shiva“ is een middellange mantel die handig is voor tussen de seizoenen. Hij wordt gevoerd en
doet zo in het voorjaar en de herfst goed dienst als het nog koud is. De jas heeft zowel voor als achter
mooie deelnaden waardoor hij een goede pasvorm krijgt en daardoor ook mooi valt. Door de
verschillende patroondelen kun je ook heerlijk met kleuren en stoffen spelen. Maar ook effen en
eenvoudig genaaid is Lady Shiva een pronkstukje ;-)
Op het patroon staan alle maten van 34 t/m 46
Maak Lady Shiva bij voorkeur van niet-rekbare stof zoals bv. katoen, poplin, rib, jassenstoffen (zoals bv.
taslan) plus een voering die niet dikker moet zijn dan 0,5 cm.
Geschikt voor de voering is bv fleece, dunne gestepte stof, rekbare badstof, wintertricot of katoen. Zorg
ervoor dat er in de mouwen een stof komt die lekker “glijdt” zoals voeringstof of gevoerde voeringstof
(gestepte voering).
In principe kan Lady Shiva ook van enkele stof gemaakt worden zoals joggingstof, fleece of een wollen
stof, maar maak de jas dan een maatje kleiner en de mouwen kunnen naar beneden toe wat smaller
geknipt worden.
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!

...................
Kniplijst :
...................
Let op: Bij het knippen van de patroondelen goed opletten dat de naadtoeslag overal even breed wordt
geknipt en later ook met dezelfde breedte wordt genaaid.
Let op: het middenachterpand van de jas en voeringjas is NIET hetzelfde!

*De mouwen kunnen met of zonder boordjes gemaakt worden. Let op de kniplijn op het mouwpatroon!
Werkwijze: Het gemakkelijkste is een overlockmachine voor rekbare stoffen. Natuurlijk kan het ook met
de gewone naaimachine met een locksteek of een smalle zigzagsteek in normale steeklengte of een
steelsteekje. Maar gebruik dan wel een jerseynaald of ballpointnaald voor je rekbare stof.
Lees voor het naaien de beschrijving een keertje helemaal door.
Een filmpje met uitleg is hier te vinden: http://www.youtube.com/mialuna24
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Werkbeschrijving:

1 - Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. Let bij het achterpand op het juiste deel voor de
buitenkant en de voering! Neem alle patroontekens over op de stof.
2 – Knip voor de afwerking van de zakken een strook boordstof van 4 cm breed iets korter dan de lengte
van de zakingang. Vouw de strook dubbel, de goede kant buiten en stik hem iets uitgerekt langs de
zakingang. Vouw de naadtoeslag in de zak en stik deze vanaf de goede kant door.
Naar wens kan de zak ook gevoerd worden. Knip daarvoor de zak ook 2 keer van voeringstof. Leg de zak
en voeringzak met de goede kanten op elkaar en stik de zakingang. Knip de naad korter en vouw de
zakdelen naar de goede kant. Stik de zakingang aan de goede kant door.
3 – Leg de zakken op de voorpanden en stik ze met een paar steken op de naadtoeslag vast.
4 –Leg en speld het voorpand en zijvoorpand met de goede kanten op elkaar, let op de patroontekens en
stik de delen op elkaar. Vouw de naadtoeslag naar het midden en stik hem aan de goede kant door.
5 – Stik de voorpassen met de goede kanten op elkaar aan de voorpanden. Hierbij kan naar wens een
stukje paspelband meegestikt worden. Knip de naadtoeslag alle paar millimeter in tot kort voor de naad.
Vouw de naadtoeslag naar boven en stik hem aan de goede kant door. Naar wens kan de naad ook met
sierband benadrukt worden.
6 – Speld de zij-achterpand aan het middelste achterpand en let daarbij op de patroontekens. Vouw de
naadtoeslag naar één kant en stik hem aan de goede kant door.
7 – Speld de achterpas goede kanten op elkaar aan het achterpand en stik hem vast. Vouw de
naadtoeslag naar boven en stik hem aan de goede kant door.
8 – Leg de voorpanden goede kanten op elkaar op het achterpand en sluit de schoudernaden. Vouw de
naadtoeslag naar achteren en stik hem door.
9 – Speld de mouwen in de armsgaten, let daarbij op de patroontekens en stik de mouwen vast. Sluit de
mouw- en zijnaden in één keer.
10 – Speld de capuchonmiddenstrook aan beide capuchondelen en stik ze vast. Stik de naden aan de
goede kant door.
11- Speld de capuchon goede kanten op elkaar in de hals en stik hem vast. Knip de naadtoeslag op
enkele plaatsen in tot kort voor de naad. Vouw de naadtoeslag naar beneden en stik hem door. Naar
wens kan eerst een strook boordstof tussen muts en voering worden gestikt. Meet voor de lengte van
het boordje de capuchonvoorrand op en stik de strook iets uitgerekt op de naadtoeslag. Laat de
uiteinden van de boordstrook aan de einden schuin weglopen.
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12 – Maak de voeringjas net als de buitenkant behalve bij het achterpand. Daar komt een
bewegingsplooi: vouw het voering-middenachterpand dubbel in de lengte met de goede kanten op
elkaar. Let op de patroontekens voor de bewegingsplooi. Stik deze vouw 5 cm parallel aan de stofvouw,
eindig met een klein trensje om uitscheuren te voorkomen. Let er bij het vastnaaien van de pas op het
voeringachterpand op, dat de plooi mooi verdeeld zit over links en rechts en dat hij mooi plat ligt. Maak
naar wens nog een ophanglus middenachter op de naadtoeslag van de hals.
13 - Doe de rits open en speld (of plak met stylefix)één kant van de rits met de tandjes naar buiten langs
de voorrand van de jas. Vouw het bovenste stukje van het ritsband om. Stik de rits met een ritsvoetje
vast. Speld (op plak) de tweede ritshelft vast. Sluit de rits voorzichtig en kijk of alle deelnaden netjes op
elkaar aansluiten. Verschuif eventueel de rits nog tot hij goed zit. Doe de rits open en stik de tweede
ritshelft vast.
14 – Leg jas en voeringjas met de goede kanten in elkaar en speld vanaf de capuchon de voorkanten op
elkaar. Als er een boordje langs de capuchonrand is genaaid, dan moet deze nu tussen buitenste jas en
voering liggen. De deelnaden van beide jassen moeten op elkaar vallen. Laat een stuk aan de voorkant
open om te keren.
15 –Stik de beide jassen op elkaar en stik bij de rits de voering vlak naast de vorige naad vast. Keer de jas.
16 – Als er mouwboordjes aan de mouwen moeten komen, stik deze dan nu tot een ring en vouw ze
dubbel, de naad ligt binnen. Stik de boordjes iets uitgerekt aan de goede kant van de mouwzoom. Naar
wens kunnen ook gaten voor de duim in het boordje gemaakt worden, de beschrijving daarvoor is te
vinden bij de “anleitungen” op www. farbenmix.de .
21 - Schuif de beide jassen netjes in elkaar. Let goed op dat de voeringmouw niet gedraaid zit. Vouw de
naadtoeslag van buitenste en voering-mouw naar binnen. Grijp door de keeropening de beide
naadtoeslagen vast en trek de mouw zo door de keeropening naar buiten. Speld de naadtoeslagen van
de mouwzoom zo tegen elkaar vast en stik ze rondom. Als er een boordje aan de mouwzoom zit, valt
deze nu tussen beide mouwen in. Trek de mouw door de keeropening weer naar buiten en kijk of hij
goed zit.
22 – Vouw in de keeropening de naadtoeslag van de voering naar binnen en speld hem vast. Stik de
voorrand van de jas dicht en let daarbij op, dat er geen plooitjes in de jas komen en sluit de keeropening.
23 – Klaar !!!
Variantie: tunnel met elastiek in de rug
1 – knip een strook stof in de breedte van de rug plus naadtoeslag. De lengte van de strook mag ook
korter zijn, net naar wens.
2 – Zet een speld bij het midden van de strook en strijk vlieseline op de plaats waar nestels moeten
komen. Knijp nestels aan beide kanten in de strook op ca. 5 cm vanaf het midden.
3 – Speld de strook middenachter op de rug op taillehoogte. Vouw de naadtoeslag aan de lange kanten
naar binnen. Stik de lange kanten vast. Rijg een koord door de zijdelingse opening en trek hem door de
nestels naar buiten. Kijk hoe lang het koord moet zijn en stik het in de zijdelingse naadtoeslag vast.
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