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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. 

Deze cape is voor kleine sprookjes-meisjes in het rood zo mooi! Maar natuurlijk ook in andere kleuren en ook voor grote 
meisjes zeer geschikt.        
 
De cape is ideaal voor tussendoor! Makkelijk voor op de fiets, voor peuters, kleuters en schoolkinderen. Van waterdichte 
stof, met reflectoren voor de veiligheid, of van zachte fleece of walk. Met deelnaden of helemaal in één kleur, enkel of 
gevoerd. 
 
Fijntjes over een jurk of stoer op een tuinbroek. De cape is snel gemaakt en meer dan één aan de kapstok is ideaal!  
 
Bij deze cape zijn de schouders voorgevormd waardoor hij goed blijft zitten en mooi valt!   
 
De grootste maat is geschikt voor dames tot maat M. Misschien moet hij wel iets verlengd worden! 
 
Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto’s en veel designvoorbeelden is te vinden op onze home-
page www.farbenmix.de bij de Nederlandse vlag. 
 

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

Benodigdheden/maattabel  

De maten in de tabel zijn de maten van het kant en klare kledingstuk. 

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

lengte voor 46 cm 50 cm 54 cm 58 cm 62 cm 68 cm 74 cm 80 cm 

stof, buiten 

(140 cm breed)  
125 cm 140 cm 160 cm 175 cm 205 cm 215 cm 245 cm 260 cm 

stof, binnen 

(140 cm breed)  
125 cm 140 cm 160 cm 175 cm 205 cm 215 cm 245 cm 260 cm 

fournituren 5–8 knopen of drukkers, evt. vlieseline en boordstof     

 

knippen    

Knip de gewenste patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting.  
Neem de tekens over op de stof (de kleine streepjes aan de rand van het patroon).        
De deelnaden in het achterpand en voorpand kunnen weggelaten worden, behalve de deelnaden tussen patroondeel 3 en 
4 (split voor de handen). Plak in dat geval de betreffende patroondelen volgens de tekens aan elkaar. (voor het achter-
pand zijn dat patroondeel 6, 7 en 8 en voor het voorpand patroondelen 2 en 3).      
Gevoerde cape: knip alle patroondelen uit de buiten- en de voeringstof. Bij het voorpand voor en bij de voorpas niet het 
aangeknipte beleg mee knippen ( de „Umbruchlinie“ (=vouwlijn) is hier de buitenste lijn van het voorpand en de pas). 
Knip de voering voor en achter uit één stuk, behalve patroondelen 3 en 4 (met split voor de handen). Leg de patroondelen 
tegen elkaar op de stof en knip het als één geheel.                   
 

kniplijst        

Cape met beleg (ongevoerd)        

 1 - pas vóór  2 x 
 2 - voorpand vóór    2 x 
 3 - voorpand midden  2 x 
 4 - zij-voorpand    2 x 
 5 - pas achter      1 x aan de stofvouw 
 6 - achterpand achter       1 x aan de stofvouw 
 7 - achterpand midden 2 x 
 8 - zij-achterpand   2 x 
 9 - capuchon 4 x 
 10 - voorhalsbeleg 2 x 
 11 - achterhalsbeleg 1 x aan de stofvouw 
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Gevoerde cape (van buiten- en voeringstof knippen) 

 1 - pas vóór       2 x 
 2 - voorpand vóór       2 x 
 3 - voorpand midden 2 x 
 4 - zij-voorpand     2 x 
 5 - achterpas       1 x aan de stofvouw 
 6 - achterpand achter       1 x aan de stofvouw 
 7 - achterpand midden 2 x 
 8 - zij-achterpand  2 x 
 9 - capuchon 2 x 
 

Werkwijze 
 
Ongevoerde cape 
Als de voor en achterpanden niet met deelnaden worden geknipt, dan vervallen punten 2 en 5.                              

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

2. Stik de voorpanden-vóór goede kanten op elkaar (g.k.o.e.) aan de voorpanden-midden. Vouw de naad 
naar een kant en stik hem aan de goede kant door.                                        

3. Stik de voorpanden-midden volgens de tekens g.k.o.e. aan de zij-voorpanden. Laat een stuk open voor de splitten 
volgens de tekens van het patroon. Hecht de naad voor en na het split goed af. Vouw de naadtoeslagen naar beide 
kanten en stik ze aan de goede kant ca. 0,5 cm vanaf de naad door.                                   

4. Stik de voorpassen g.k.o.e. aan de voorpanden. Vouw de naden naar boven en stik ze aan de goede kant op de pas 
door.            

5. Stik de achterpanden-midden volgens de tekens aan het achterpand-achter. Doe hetzelfde met de zij-achterpanden, 
stik deze g.k.o.e. aan de achterpanden-midden. Stik de naden aan de goede kant door.                                                      

6. Stik de achterpas volgens de tekens g.k.o.e. aan het achterpand. Vouw de naad naar boven en stik hem aan de goede 
kant op de pas door.             

7. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en sluit de zijnaden. Vouw de naden naar voren en stik ze aan de goede kant door.                           

8. Leg de capuchondelen van de buitenstof en de voeringstof g.k.o.e. en stik de delen op elkaar. Naar wens kan op de 
buitenrand van de buitenste muts een smalle strook boordstof uitgerekt worden vastgestikt zodat de muts iets beter 
aansluit. Vouw hiervoor enkele centimeters boordstof in de lengte dubbel, knip de smalle kanten aan de open kant 
schuin bij en stik de strook goed uitgerekt aan de goede kant van de boven-capuchonrand. 
Schuif de capuchons met de goede kanten in elkaar en stik de voorkanten vast. Knip de naden iets korter en de hoe-
ken schuin weg.                             

9. Keer de capuchon naar de goede kant en stik de voorkant smal door.                        

10. Stik de schoudernaden van voor- en achterhalsbeleg.                                  

11. Speld de capuchon volgens de tekens van het patroon g.k.o.e. in de hals. Vouw de aangeknipte beleggen van de 
voorpanden bij de vouwlijn naar de goede kant over de capuchon heen.                
Speld het halsbeleg met de goede kant op de capuchon en over de voorpandbeleggen in de hals. Het halsbeleg moet 
net voor het einde van de voorkant uitkomen, anders het halsbeleg iets inkorten.                      

12. Stik de hals. Stik indien gewenst een lusje in het midden mee als ophanglusje. Knip de naden korter en de hoeken 
schuin weg.                                                                       

13. Vouw de onderkant van het aangeknipte voorpandbeleg naar buiten om (goede kanten op elkaar) en stik de onder-
kant op elkaar.                                   
Knip de hoeken schuin weg. Verstevig eventueel de stof op de plaats waar knopen en knoopsgaten of drukkers komen 
met vlieseline. 

14. Vouw het halsbeleg en het voorpandbeleg naar binnen. Speld de zoom. Stik de cape rondom door en stik daarbij ook 
het knooplijstbeleg vast.              

15. Er kunnen knopen of drukkers aangezet worden om de „mouwen“ vast te zetten. Geef de plaatsen aan waar deze 
moeten komen. 

16. Zet knopen aan en maak knoopsgaten of sla drukkers in naar wens. 
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Gevoerde cape 

1. Maak de buitenkant van de cape zoals boven beschreven bij punt 2 t/m 7.  

2. Leg de capuchondelen g.k.o.e. en stik ze op elkaar. Naar wens kan op de buitenrand een smalle strook boordstof uit-
gerekt worden vastgestikt zodat de muts iets beter aansluit. Vouw hiervoor enkele centimeters boordstof in de lengte 
dubbel, knip de smalle kanten aan de open kant schuin bij en stik de strook goed uitgerekt aan de goede kant van de 
boven-capuchonrand.                                                                                                                                                                                                                                                                          

3. Speld de capuchon volgens de tekens g.k.o.e. in de hals en stik hem vast.           

4. Maak de voeringcape precies hetzelfde als de buitenkant, behalve de strook bovenin de capuchon. Stik eventueel een 
ophanglusje in de hals van de voeringcape.         

5. Speld de buitenste cape en de voering g.k.o.e. een stik ze rondom op elkaar.        
Knip de naden korter, de hoeken schuin weg en keer de cape door een handopening. Stik hem rondom aan de goede 
kant door.                                            

6. Speld de splitten voor de handen van buiten en voeringcape op elkaar en stik ze rondom op elkaar vast. 

7. Er kunnen knopen of drukkers aangezet worden om de „mouwen“ vast te zetten. Geef de plaatsen aan waar deze 
moeten komen. 

8. Zet knopen aan en maak knoopsgaten of sla drukkers in naar wens. 

  

klaar ! 

 

Veel plezier en succes met EVA!  


