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Dit patroon mag niet gekopieerd of op andere wijze gereproduceerd worden. Het genaaide model mag verkocht worden. 
Het is echter niet toegestaan de modellen zonder toestemming in grotere hoeveelheden te produceren. 

 

Softshell houdt regen en wind tegen, is sterk en weegt bijna niks. Jassen van softshell van een 

soepele goede kwaliteit met aan de binnenkant lekker zachte fleece, zijn duur. De goedkope jassen 

zijn meer stug en voelen koud aan. Sinds kort is er de beste softshell te koop. Daar heb je geen 

voering in nodig, dus is het de moeite waard om een goede jas van softshell te maken.       

 

Deze jas is smal van snit en perfect getailleerd. Het korte model is cool voor naar school, de langere 

houd je heerlijk warm op een lange fietstocht. Deze jas is ideaal als „tussendoor-jas“ voor de lente 

en de herfst. Omdat de koude natte lucht niet door de softshell heen komt, heb je ook geen dikke 

trui eronder nodig. 

 

Philippa kan helemaal zonder, maar ook met verschillende soorten zakken gemaakt worden. Een 

duidelijke nauwkeurige beschrijving maken het naaien eenvoudig. Er kan ook een verstelbare muts 

op gemaakt worden.  

 

Dit patroon is speciaal voor softshell bedacht, maar het kan net zo goed gemaakt worden van fleece, 

doublefacefleece, walk, wollen fleece of stevige joggingstof. Een beetje naai-ervaring met dikkere 

stoffen en een rits is wel handig. Softshell kan eenvoudig met de normale naaimachine worden ver-

werkt.              

 

Voor het gebruik van echt goede softshell is het heel handig, om eerst een testjasje te maken van 

goedkope fleece en zo te kijken of de jas goed past. Daarna kan de jas van dure stof gemaakt 

worden.  

 

Voor stevige meisjes of voor een wat ruimere jas kan een maatje groter gekozen worden of kies het 

recht-vallende, wat ruimere patroon QUINN.                

 

Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto’s en veel designvoorbeelden is te 

vinden op onze homepage www.farbenmix.de bij de Nederlandse vlag. 

 

Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op wijdte en lengte!  

 

Benodigdheden/maattabel  

Materiaal/maten 86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164 170/176 

bovenwijdte 63 cm 65 cm 67 cm 71 cm 75 cm 83 cm 91 cm 98 cm 

lengte voor, 
lang jack   

42 cm 45 cm 48 cm 53 cm 58 cm 63 cm 68 cm 73 cm 

schouderbreedte/ 
mouwlengte 

45 cm 49 cm 53 cm 58 cm 63 cm 68 cm 73 cm 78 cm 

stof 
(140 cm breed) 

100 cm 105 cm 110 cm 120 cm 130 cm 140 cm 170 cm 195 cm 

rits voor de zak, 
2 x 

9 cm 10 cm 11 cm 12 cm 13 cm 14 cm 15 cm 15 cm 

rits voor het 
korte jack, 
deelbaar   

32 cm 36 cm 40 cm 44 cm 49 cm 54 cm 59 cm 66 cm 

rits voor het 
lange jack, 
deelbaar   

37 cm 41 cm 45 cm 49 cm 54 cm 60 cm 66 cm 73 cm 

fournituren stukje katoen of een andere dunne stof, klittenband of 2 drukkers  

 
 

http://www.farbenmix.de/


PHILIPPA   farbenmix.de 
 

   

Seite 2 von 4  ©2012 * farbenmix GbR Pollehn & Pollehn 
  

Dit patroon mag niet gekopieerd of op andere wijze gereproduceerd worden. Het genaaide model mag verkocht worden. 
Het is echter niet toegestaan de modellen zonder toestemming in grotere hoeveelheden te produceren. 

 

Knippen     

Knip de gewenste patroondelen volgens de kniplijst met naad en/of zoomtoeslag uit de niet zo rekbare 

stof. Let op de draadrichting. Neem de patroontekens (de kleine streepjes aan de rand van de 

patroondelen) over op de stof.                              
Knip 3 cm zoomtoeslag aan voor- en achterpanden en de mouwen (patroondelen 1,2,3,4 en 5)                              

Voor een kort jack, de voor- en achterpanden (patroondelen 1,2,3 en 4) bij de ingetekende lijn afknippen.  

Ook moet dan het voorpandbeleg (patroondeel 11) aan de onderkant ingekort worden (hiervoor staat geen 
lijn in het patroon getekend). Dit gaat heel gemakkelijk door het voorpandbeleg op het patroondeel van 
het middelste voorpand te leggen en die lengte aan te houden.                                                                                                  

Deel de capuchonmiddenstrook (patroondeel 7) bij de ingetekende lijn in tweeën als de capuchon 

verstelbare moet worden.            Moet de capuchon niet verstelbaar worden, knip dan patroondeel 7 aan 
één stuk. De capuchonstrook (patroondeel 9) vervalt dan.  

Knip de zak (patroondeel 8) twee keer van de buitenste stof en twee keer van een dunnere stof.  Het 

capuchonstrookje (patroondeel 9) en de ritsbeschermstrook (patroondeel 10) beide één keer van de 
buitenste stof en één keer van een dunnere stof knippen. 

Bij gebruik van dikkere of dikke stof moet het voorpandbeleg (patroondeel 11) van een dunnere stof 

worden geknipt.                                         
 

 

Kniplijst        

 1 -  voorpand, midden     2 x 

 2 - zijvoorpand       2 x 

 3 - achterpand, midden 1 x aan de stofvouw 

 4 - zij-achterpand    2 x 

 5 - mouw  2 x 

 6 - capuchon 2 x 

 7 - capuchonmiddenstrook  1 x 

 8 - zak           4 x 

 9 - capuchonstrookje 2 x 

 10 - ritsbeschermstrook      2 x 

 11 - voorpandbeleg 2 x 
 
 

Werkwijze 
Als er voor het eerst met softshell gewerkt gaat worden, test het naaien ervan dan eerst met een paar 
proeflapjes. Sommigen naaimachine vereisen het aanpassen van de draadspanning. 

Tip: de deelbare rits moet iets korter zijn dan de voorranden van de jas. Voor een hele nauwkeurige 
aangepaste lengte zijn er in de vakhandel kleine metalen onderdeeltjes te koop waarmee de rits precies op 
maat gemaakt kan worden.            

Gebruik voor het inzetten van de rits een speciaal ritsvoetje en pas indien nodig de stand van de naald in 

de naaimachine aan. Bij zakken zonder rits, vervalt punt 4 van de beschrijving. Voor een jack zonder 
verstelbare capuchon, vervallen punten 12 t/m 14 van de beschrijving.  

1. Werk alle patroondelen af met een zigzagsteekje of de lockmachine. 

Let op: zo kunnen na het aan elkaar stikken van de patroondelen de naadtoeslagen open gevouwen 
worden en aan beide kanten voetjebreed of in een afstand van ca. 0,5 cm vanaf de naad, doorgestikt 
worden.  

2. Stik de zij-achterpanden met de goede kanten op elkaar een het middenachterpand. Vouw de naden 
open en stik ze vanaf de goede kant van de jas aan beide kanten voetjebreed door.                                                                                    

3. Stik een zijvoorpand onder en boven de patroontekens voor de zak aan het middenvoorpand. Goede 
kanten op elkaar. Hecht de begin-  en einddraden goed af.                                                                                        

Tip: als er geen zakken in het voorpand komen, dan kan de deelnaad in het voorpand in één keer 
gesloten worden (net als bij het achterpand).                 

4. Vouw de naadtoeslag in het voorpand open. Speld of plak een gesloten rits met de runner naar 
beneden op de opengevouwen naadtoeslagen achter de zakopening. De tandjes van de rits liggen te-
gen de zakopening.                                                                                                     
Stik de rits aan beide kanten smal vast, ALLEEN op de naadtoeslag. De naad loopt aan twee kanten 
van boven naar beneden en op het ritsband.                                                              
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Tip: het gaat gemakkelijker, als de rits van een dunne kunststof is, die net zolang is als de zijkant van 
de zak, dus wat langer dan de zakingang. Geef op de rits aan, waar de zakingang komt, de runner 

moet namelijk vóór het vastnaaien van de rits binnen de patroontekens voor de zakingang zitten.                                                                                                                                                                

5. Het zakdeeltje van dunnere stof met de goede kant volgens de patroontekens op de goede kant van de 
naadtoeslag van het middenvoorpand spelden. De zak wijst van het midden weg en de rits ligt 

ertussen. Stik de zak ALLEEN maar op de naadtoeslag vast. De naad begint een centimeter onder de 
zakbovenkant en eindigt ca 1 centimeter boven de zakonderkant. Vouw de zak naar voren naar het 
middelste voorpand.                                                                                                                                                                                                    

6. Het zakdeeltje van de buitenste stof met de goede kant volgens de patroontekens op de goede kant 
van de naadtoeslag van het zijvoorpand spelden. De beide zakdeeltjes liggen met de goede kanten op 
elkaar en de rits ligt ertussenin. Stik de zak net als de andere kant ALLEEN op de naadtoeslag vast en 

laat weer de onder- en bovenkant 1 cm open.                                                                                                              

7. Leg het voorpand met de goede kant naar beneden op de tafel, zorg dat hij mooi glad en plat ligt. 
Vouw de zakdelen uit elkaar en speld ze op het voorpand vast.           
Draai het voorpand om, de zak van de dunne stof wijst naar de voorkant. Stik de zakingang (let op de 
patroontekens) op het middenvoorpand vanaf de goede kant door en stik gelijk de zak van de dunne 
stof aan de binnenkant mee.     

LET OP: alleen de zakingang bij het middelste voorpand wordt doorgestikt.                                                                                                                           

8. Keer het voorpand en leg de zak van de buitenste stof zo op het dunne zakdeel, dat hij mooi plat en 
glad erop ligt. De dunnere zak steekt aan de voorkant een stukje uit. Speld de zakdelen op elkaar en 
stik de drie open kanten op elkaar. Stik het voorpand niet mee, alleen de zak!                                                                                                                                                                          

9. Keer het voorpand weer en vouw de zak naar middenvoor. Speld de zak vast. Stik de naadtoeslag van 
het zijvoorpand van boven tot onder op het zijvoorpand door.                                                                                                 

Stik op het middenvoorpand de lange naad van boven tot aan de zakingang door en vanaf de 
onderkant van de zakingang tot aan de onderkant van het jack. De naad begint en eindigt bij de vorige 

naad van de zakingang. Hecht begin- en einddraad goed af. Stik de zakingang boven en onder met een 
trensje vast.                                                    

Doe hetzelfde met het andere voorpand.                                                                                                            

10. Stik de mouwen in de armsgaten. Vouw de naden open en stik ze aan de goede kant door.                                                                       

11. Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de mouw- en zijkanten in één keer. 
Vouw de naden van achterpand en voorpanden open en stik ze aan twee kanten van de zoom tot het 

armsgat door.                                          

12. Speld de de capuchonstrookjes met de goede kanten op elkaar en stik ze langs de lange kanten en de 
ronding, de korte rechte kant blijft open om te keren. Knip de naadtoeslag korter en keer de capu-
chonstrook. Stik het aan de goede kant rondom door.                                                            

13. Stik een stukje klittenband van ca. 3 cm lang op de binnenkant van het capuchonstrookje (de 
binnenkant is van de dunnere voeringstof) volgens het patroonteken. Dit moet het haakjesstukje zijn, 
de harde kant van het klittenband. Stik aan het lange deel van de capuchonmiddenstrook op de goede 

kant van de stof volgens het patroonteken een stukje zacht klittenband van ca. 6 cm lang.                                               
Ipv. klittenband kunnen ook drukkers op de aangegeven plaatsen worden vastgeknepen.  

14. Werk het capuchonstrookje aan de korte kant af en stik het met de rechte kant op de lange 
capuchonmiddenstrook op de naadtoeslag. Stik het korte stuk van de capuchonmiddenstrook met de 
goede kanten op elkaar aan het lange gedeelte, het strookje ligt dan tussen beide middenstroken in. 
Vouw de strook open, vouw de naadtoeslag naar het korte gedeelte en stik het aan de goede kant 

door.                                                                                                                                      

15. Stik de twee capuchondelen met de goede kanten op elkaar aan de capuchonmiddenstrook. Vouw de 
naden open en stik ze aan beide kanten door.                
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Stik de capuchon volgens de patroontekens in de hals. Vouw de naadtoeslag open en stik ze aan beide 
kanten door. Middenachter kan een stukje band worden meegestikt als ophanglusje.                              

16. Leg de voorpandbeleggen met de goede kanten op elkaar en sluit de korte kant (capuchonnaad). Werk 
de naar buiten wijzende rand van het beleg af, voor zover dat niet al is gebeurd.             

17. Speld de ritsbeschermstrookjes met de goede kanten op elkaar en stik de ronde kant. Knip de 

naadtoeslag korter, keer de beschermstrook en stik hem op de buitenste stof smal langs de rand door.                              

18. Als de rits niet de juiste lengte heeft, kort hem nu dan in. Leg de rits met de tandjes naar boven op de 
tafel. Open de rits een stukje en vouw het stukje ritsband van de bovenkant in een rechte hoek naar 
buiten om. Vouw het ritsbeschermstrookje over de linker kant van de rits (de kant zonder runner) 
heen, 2/3  aan de achterkant en de rest over de goede kant. Stik de beschermstrook met de 
naadtoeslag op het ritsband vast.                                                                                                                                                                                                             

19. Speld de rits met de tandjes naar boven op de goede kant van de voorrand van het voorpandbeleg. 
Het ritsband loopt dan gelijk aan de lange kanten van het voorpandbeleg.  

Let op, dat aan de boven- en onderkant van het voorpandbeleg genoeg naadtoeslag overblijft. Kijk 
goed of het beleg niet gedraaid zit.                                                                                                                                                                                              
Stik de rits met het ritsvoetje van boven naar beneden vast op het ritsband.                                                                     

20. Open de rits en speld het voorpandbeleg met de goede kanten op elkaar aan de jackvoorkanten. Het 
voorpandbeleg sluit onder bij de zoom niet op het voorpand af maar eindigt hoger, bij het begin van de 

zoomtoeslag van het voorpand. De rits zit ertussenin. Stik het beleg rondom vast. Gebruik hiervoor 
weer het ritsvoetje of stel de naald in naar links. Stik onder bij de rits een paar keer heen en terug om 
ervoor te zorgen dat de rits niet los scheurt.                                                                                                                                                                 

21. Stik de onderkant van het voorpandbeleg  (vlak boven de zoomkant) ook op het voorpand vast.         
Knip de hoeken schuin weg en knip de naadtoeslag in de ronding van de capuchon korter. Vouw het 
voorpandbeleg naar binnen en duw de hoeken netjes uit. Vouw de zoom naar binnen en speld hem 
goed vast. Bij het korte jack worden de zakken in de zoom meegespeld (de zoomkant ligt boven de 

onderkant van de zakken).                    
Stik de voorranden  ca. 1 cm naast de rits aan de goede kant door. Begin en eindig deze doorstiknaad 
2 cm boven de zoomrand. Stik naast deze naad nog een keertje door in een afstand van ca. 2 cm vanaf 
de voorrand. Stik deze naad verder door naar de onderkant en stik de zoom vast. Stik hierbij de 
binnenliggende zakdelen mee en stik de voorrand van de zakken bij beide jassen mee bij het 
doorstikken van de voorrand.                               

22. Vouw de mouwzoom naar binnen en stik hem vast.                              

 

Klaar! 
 

Veel plezier en succes bij het maken van PHILIPPA 


