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Behalve de mouwzoom, de capuchonrand en de zakingangen moeten alle delen met 

naadtoeslag uit de stof worden geknipt.                               

De zomen kunnen ook gewoon naar binnen omgeslagen worden zoals in de beschrijving 

van PELLWORM te zien is.       

 

 

Bij gebruik van dikke fleece kan het 

voorpandbeleg beter van  een dunnere stof 

(zoals bv een katoentje) geknipt worden. 

Knip bij gebruik van dikke fleece de 

belegzak bij de deelnaad door. De voorste 

strook kan dan ook beter van dunne stof 

geknipt worden (die valt weg onder het 

voorpand) Bij gebruik van dunnere fleece is 

deze deelnaad in de belegzak overbodig. 

Neem de tekens over op het patroon. 

 

Stik de capuchondelen g.k.o.e.  Stik ook de 

figuurnaadjes                                                            
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Werk de voorkant van de capuchon en de 

zakingangen af met rekbaar band of een 

reep tricot. 

 

Indien nodig, de belegzakdelen g.k.o.e. 

stikken en aan de goede kant doorstikken. 

 

Speld de voorpanden op de belegzakken.      
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Stik het beleg rondom op de naadtoeslag 

onder het voorpand. 

 

Stik de zijpanden volgens de tekens aan de 

voor- en achterpanden. Vouw de naden naar 

de zijpanden en stik ze smal langs de kant 

door.              

 

Sluit de schoudernaden. Stik de capuchon 

in de hals en begin daarmee middenachter. 

Stik van daaruit naar twee kanten. De 

voorranden van de capuchon moeten 1 à 2 

cm  voor de voorrand van de panden vallen. 
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Strijk naadband langs de binnenkant van de 

voorpanden bij gebruik van een rits. Als er 

een knoopsluiting in het jack komt, moet 

het hele voorpandbeleg met vlieseline             

verstevigd worden. 

 

Speld de rits met de tandjes naar buiten en 

de runner naar beneden langs de 

voorranden van de voorpanden.    

 

Stik de rits smal langs de tandjes vast. 
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Werk de ronde kant van het voorpandbeleg 

af en speld de andere kant langs de rechte 

kant op het jack. De capuchon ligt dan naar 

beneden tussen jack en beleg in.                           

 

Stik het beleg langs de voorpand tot aan de 

schouder vast. Stik vlak naast de rits en de 

halsnaad.                   

Knip de naden korter, de hoeken schuin af 

en keer het beleg naar binnen. 

Stik het jack nu voetjebreed door. Zet het 

kleine stukje beleg bij de schoudernaad 

met een paar steekjes vast. 

 

Werk de duimuitsparing met tricot of 

rekbaar biaisband af. Leg de uiteinden 

overlappend over elkaar en zet ze met een 

paar steekjes vast. Werk de mouwrand af. 
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Zet de mouwen in de armsgaten.   

 

Sluit de mouw- en zijnaad in één keer.        

 

Vouw de naadtoeslag bij de mouwzoom naar 

de duim toe en zet het met een driehoekje 

vast. 

Zoom het jack of werk hem af met band of 

tricot. 

KLAAR ! 
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Ipv een rits kan het jack ook met knopen 

gesloten worden! 

 

Helemaal dubbel is het jack vooral heerlijk 

warm! 

 

 


