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Deze lichtgewicht parka is een praktische jas voor tussen de seizoenen door. Hij valt 

middelmatig wijd en zorgt er zo voor, dat er nog gemakkelijk een dikke trui onder 

gedragen kan worden. Maak de jas met of zonder kleppen op de zakken, met een 

boordje langs de capuchon, met rits of drukkers, voor de regen of juist niet, effen of bont 

gekleurd, kies zelf wat je mooi vindt! Je kunt hem zelfs zo maken, dat hij aan twee 

kanten draagbaar wordt: een omkeerjas. 

 

Voor een wind- en waterafstotende jas zijn alle lichtgewicht outdoorstoffen geschikt zoals 

bv. TACTEL of TASLAN. Met ribcord krijg je een retrolook, jeans geeft een robuste 

uitstraling en is niet zo “besmettelijk”. Vrolijke bonte katoentjes zijn perfect voor een 

omkeerjas.                 

 

Deze jas is best gemakkelijk te maken, een klein beetje naaiervaring is wel nodig.  

Gebruik voor kinderen onder de 3 jaar geen koordjes maar maak dan tunneltjes met 

elastiek voor de veiligheid. 

 

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  

De maten in de tabel zijn de maten van het gemaakte kledingstuk. 

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

bovenwijdte 78 cm 80 cm 82 cm 86 cm 92 cm 98 cm 106 cm 

lengte voor 43 cm 47 cm 51 cm 55 cm 59 cm 65 cm 72 cm 

schouderbreedte 7,9 cm 8,3 cm 8,7 cm 9,2 cm 9,7 cm 10,6 cm 11,4 cm 

mouwlengte 39 cm 43 cm 47 cm 52 cm 57 cm 60 cm 65 cm 

stof, buitenkant 

(140 cm breed)  
140 cm 150 cm 160 cm 180 cm 195 cm 210 cm 240 cm 

stof, voering 

(140 cm breed)  
85 cm 90 cm 100 cm 110 cm 120 cm 135 cm 145 cm 

knopen  9 10 10 11 11 11 11 

rits deelbaar           35 cm 39 cm 43 cm 47 cm 51 cm 57 cm 63 cm 

 

Kniplijst         

Buitenkant jas 

 1 -  voorpand   2 x 

 2 - achterpand 1 x aan de stofvouw 

 3 - pas   2 x aan de stofvouw (1 keer voering) 

 4 - Blende 2 x 

 5 - bovenmouw 2 x 

 6 - ondermouw  2 x 

 7 - capuchon 2 x 

 8 - capuchonmiddenstrook          1 x 
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 9 - zakklep borst       4 x 

 10 - zakklep       4 x 

 11 - ritsonderslag            1 x 

 

variaties 

 12 - borstzakje enkel    2 x 

 13 - zak enkel       2 x 

 

voering 

 24 - voorpand         2 x 

 2 - achterpand 1 x aan de stofvouw 

 5 - bovenmouw 2 x 

 6 - ondermouw  2 x 

 7 - capuchon 2 x 

 8 - capuchonmiddenstrook         1 x 

 

 

Knippen     

Knip de patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de 

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

van de patroondelen).                                                                                                                                                            

Knip zakken en kleppen naar wens.                                                                          

De mouwdelen kunnen naar wens ook als één patroondeel geknipt worden. Leg of plak 

daarvoor de mouwpatroondelen aan elkaar.                                        

 

Werkwijze      

Parka met ritssluiting   

1. Leg een zakdeeltje van de buitenste en voeringstof met de goede kanten op elkaar 

en stik ze rondom vast. Laat aan de bovenkant een stukje van ca. 4 cm open om te 

keren. Doe hetzelfde met de kleppen.                                                                                                                             

Knip de naadtoeslag wat korter en de hoeken schuin weg. Keer de zakken en 

kleppen en duw de hoeken goed uit. Stik de bovenkant van de zakken door. Doe dat 

ook met de zij- en onderkant van de kleppen.                   

2. Speld de zakken en kleppen volgens de patroontekens op de voorpanden en stik ze 

smal langs de rand op het voorpand vast.    

3. Speld de achterpas goede kanten op elkaar op het achterpand en stik hem vast. 

Vouw de naadtoeslag omhoog in de pas en stik hem aan de goede kant door. 

4. Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de schoudernaden. 

Vouw de naadtoeslag in de voorpanden en stik ze aan de goede kant door.                  

5. Leg de twee mouwdelen met de goede kanten op elkaar en stik ze op elkaar vast. 

Vouw de naadtoeslag naar boven en stik hem aan de goede kant door.                                            

6. Speld de mouwen in de armsgaten, de ondermouwdelen vallen op het achterpand. 

Stik de mouwen in de armsgaten.                                                        

7. Sluit de mouw- en zijnaden in één keer dicht.         

8. Speld de capuchonmiddenstrook goede kanten op elkaar aan een capuchondeel en 

stik deze vast. Stik met de middenstrook boven. Doe hetzelfde met het andere 

capuchondeel. Vouw de naadtoeslagen naar de middenstrook toe en stik ze aan de 

goede kant door.  

9. Speld en stik de capuchon in de hals, begin daarmee middenachter in de hals.        

10. Bij de jas met rits is de capuchon ca. 1-2 cm te lang aan de voorrand, knip deze bij.     

11. Geef de patroontekens voor de tunnel midden op het achterpand aan. Teken de lijn 

waar de tunnel komt ook op het voorpand.                                                       

12. Strijk aan de lange kanten van de tunnelstrook de naadtoeslag aan beide kanten 

naar binnen(bij synthetische stoffen spelden) en stik deze ca. 0,5 cm vanaf de rand 

vast.                                                                      

Vouw de korte voorkanten dubbel naar binnen en stik deze ook vast.  

13. Zet de voeringjas net als de buitenste jas in elkaar, maar dan zonder zakken. 
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14. Stik de tunnel op de buitenste jas, de getekende lijn ligt in het midden. Stik de 

tunnel vlak langs de randen vast. Gebruik je dun elastiek van ca. 1 cm of gebruik je 

een koord, stik dan nog een keer door het midden van de tunnel een extra naad, 

zodat er twee tunnels ontstaan.               

15. Speld de rits langs de voorrand op de voeringjas, de runner wijst naar boven.                                                                                                                                                                             

Vouw de ritseinden schuin weg, ze moeten tussen voering en buitenkant blijven.                                                                                                                                                          

Stik de rits op de voering vast, smal langs de tandjes. 

16. Stop de buitenste en voeringjas met de goede kanten in elkaar. Stik ze rondom op 

elkaar en laat bij de zoom een stuk open van ca. 10 cm. Naar wens kan er eerst 

langs de capuchon of bij de zoom een smalle strook boordstof meegestikt worden.                                                                            

Knip de naadtoeslag waar nodig wat af en de hoeken een beetje schuin weg.  

17. Keer de jas, duw de hoeken en randen goed uit en stik de jas rondom door.                                                                                                  

Stik bij de capuchon over de middenstrook nog een tweede naad 1,5 cm vanaf de 

eerste. Stik tot 2 cm over de middenstrook heen op de capuchondelen.                     

18.  Keer de jas en rijg een stukje elastiek door de tunnel in de middenstrook van de 

capuchon. Zet het elastiek aan één kant goed vast, trek het elastiek stevig aan en 

stik de andere kant ook vast.                                                                            

Stik de zoom van de jas ook door, sluit daarbij de keeropening.             

19. Speld de naadtoeslag van de mouwen van buitenkant en voering naar elkaar toe 

naar binnen. Kijk goed of de mouwen onderling (buitenkant en voeringmouw) niet 

gedraaid zitten en stik de mouwzoom vast. Doe hetzelfde met de tweede mouw.       

20. Leg buitenste jas en voering netjes op elkaar en speld onder en boven de tunnel een 

paar spelden middenachter.                                                                                                                                                      

Rijg elastiek in de tunnels en trek het een beetje aan. Stik de uiteinden vast.             

21.  Gebruik je liever een koord, rijg dan eerst één kant in de tunnel, rijg een 

koordstopper op het koord, rijg dan het koord verder door de tweede tunnel en rijg 

dan een tweede stopper op het koord.                                                                                                                                                                                         

Verdeel het koord netjes over de tunnels, kort het koord eventueel in en stik de 

uiteinden op elkaar. Stop dit sluitstuk in de tunnel en schuif de stoppers een beetje 

op. Verdeel het koord nog een keertje gelijkmatig over de hele jasbreedte.  

22. Stik middenachter op de tunnel een stevig vierkant. Dit zorgt ervoor dat beide jassen 

op elkaar blijven zitten. 

KLAAR!                                                

 

Parka met knoopsluiting, met boordje aan capuchon of zoom 

Bij deze jas is het beter langs de voorranden een 4 cm brede strook vlieseline te strijken 

om de rand te verstevigen.                       

1. Maak de jas zoals boven beschreven van punt 1 t/m 13.                               

2. Knip een strook boordstof voor de capuchon en de zoom van ca. 6 cm breed .           

3. Stik langs de capuchon een strook dubbel met de open kanten op de goede kant van 

de muts. Rek het boordje een beetje uit en laat het bij de hals weglopen.                       

4. Doe hetzelfde met de zoom en laat het boordje ca. 5cm voor de voorrand weglopen. 

zie de stap-voor-stap beschrijving met foto’s. 

5. Speld en stik de twee jassen op elkaar, laat aan de voorrand een stuk open om te 

keren. Na het stikken steken de boordjes bij de einden een stuk  uit, knip deze bij.                                                                                                                                                                                                                                                                    

Na het keren van de jas, lopen de boordjes in de jas weg.           

6. Stik de jas bij de boordjes door, 3 cm vanaf het einde van het boordje tot 3 cm na 

het begin van het boordje. Stik de voorranden van de parka door en sluit daarbij de 

keeropening.                  

7. Leg de twee jassen netjes in elkaar. Speld de tunnel volgens de patroontekens op de 

jas en stik hem smal langs de rand vast. Rijg elastiek in de tunnel net als boven 

beschreven.                                                                

8. Maak knoopsgaten of knijp drukkers in. Zorg ervoor dat er een drukker ter hoogte 

van de tunnel zit.       

9. Sluit de mouwzomen.       

Klaar ! 

 


