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Jas met capuchon TINKA-BELLA 
patroon (patronen) in verschillende maten, maten 86-152 

Design von glitzerblume*de  

Deze jas heeft een lichte A-lijn als basis die door de grote bolle zijzak-

ken met elastiek nog benadrukt wordt.  

Hij valt normaal qua maat, maar wel zo, dat er in de winter nog met gemak 

een warme trui onder kan. Het is in principe wel een nauwsluitende jas die 

op de knie valt. TINKA is een gemakkelijk te maken jas.                

De A-lijn van TINKA staat ook stevige kinderen bijzonder goed. Maar 

omdat de jas in de wijdte normaal valt, moet er voor stevige kinderen 

toch liever een maat groter worden gemaakt zodat er voldoende bewe-

gingsruimte over blijft. De zoom en de mouwen kunnen dan naar behoefte 

ingekort worden.  Neem in ieder geval als eerste de maat van het kind op 

en vergelijk deze met de maattabel. Alleen zo is echt goed te zien welke 

maat er nodig is.  

Als er een hele dikke voering in de jas moet komen, kunnen voor- en ach-

terpand en ook de mouwen aan de zijkant 1-2 cm verbreed worden, dan 

wordt de jas in zijn geheel wat wijder. Het meest geschikt voor deze jas 

zijn waterafstotende stoffen, maar ook gewone katoen, velvet, ribcord, 

spijkerstof kunnen voor de buitenkant gebruikt worden. Hij kan heel een-

voudig maar ook bont gemixt gemaakt worden. Voer de jas met bv. fleece, 

fiberfill, gestepte voering met wattine, er is voldoende plaats voor een 

warme binnenkant.  

De mouwboordjes  zitten het prettigst van goed rekbare tricot, interlock 

of gewone boordstof, maar ze kunnen ook zelf gebreid worden.  

De muts geeft de jas een sportief uiterlijk. Voor een wat elegantere look 

kan ook de gerimpelde kraag gekozen worden i.p.v. de capuchon.                                

Perfect bij deze jas past de bolle oversized pet BELLA die ook op het 

patroon staat. Hij is aan twee kanten draagbaar en valt het mooiste als hij 

gemaakt wordt van velvet of ribcord. Voor het voorjaar is hij dan weer 

leuker van gemixte katoentjes.          

 Voorbeelden en een uitvoerige stap-voor-stap begeleiding met foto’s zijn 

te vinden op www.farbenmix.de 


