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Lady Aya 
Lady Aya is een patroon van een jas voor tussen de seizoenen. De jas is niet gevoerd.  
Kies tussen zakken in de zijnaad of grote opgestikte zakken. Capuchon of halsboord. Wel of geen 
mouwboordjes of zelfs verstopte mouwboordjes.  
Ook de voorpas is naar wens. Hij geeft wel gelegenheid voor versiering met bijvoorbeeld een 
paspelbandje van reflecterende stof of kies voor een combinatie van stoffen. 

De jas is zo ontworpen dat er nog een trui of vest onder past. 

Je vindt een stap-voor-stap beschrijving (in het Duits maar goed te volgen) op www.farbenmix.de  
Een voordoefilm vind je op youtube onder www.youtube.cm/mialuna24 

Materiaal: 
gebruik bij voorkeur dikke stoffen met een beetje rek zoals wollen stof, fleece of gebreide stoffen.  

Stofverbruik: 
de maten in de  tabel zijn de maten van het kant-en-klare kledingstuk.  
Voor de maten: zie de Duitse beschrijving bij het patroon. 
Brustweite                                                = borstwijdte 
Taillenweite                                              = taillewijdte 
Hüftweite                                                  = heupwijdte 
Schulterbreite                                          = schouderbreedte 
Länge hintere Mitte lang                       = lengte middenachter bij de lange variant 
Länge hintere Mitte kurz                       = lengte middenachter bij de korte variant 
Ärmellänge                                              = mouwlengte 
Länge vordere Mitte lang                     = lengte middenvoor bij de lange variant 
Länge vordere Mitte kurz                     = lengte middenvoor bij de korte variant 

Kapuze                                                     = capuchon 

RV-Länge lang                                         = rits lengte voor de lange variant 

Knippen:                                        

voorpand   2 x 

voorpas 2 x 

achterpand midden  1 x aan de stofvouw 

zij-achterpand  2 x  

opgezette zak 2 x 

Zakbeleg (naar wens) 2x 

Zak in de zijnaad (naar wens) 4 x 
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Mouwen  2 x 

Mouwboordjes (naar wens) 2 x  

capuchon 2 x 

Voorpandbeleg  2 x  

 
 
Werkwijze: 

Deze jas kan met een gewone huishoudmachine worden gemaakt.  
Strijk na iedere naad (indien nodig) de naad open en stik hem aan beide kanten door. Deze jas met 
de lockmachine maken, kan natuurlijk ook. 
Gebruik voor wol of fleece een gewone naainaald nr 80. Gebruik een grote steeklengte: 3,5 tot 4 mm 
Werk de naden af naar wens, bij wol en fleece bijvoorbeeld is dat niet nodig.  

Lees bij voorkeur de beschrijving eerst een keertje helemaal door.  
Er is een filmpje op youtube waar je het maken van de jas van begin tot einde kunt zien.  

Beschrijving:  

1. Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. Knip een zoomtoeslag van 3 cm aan bij 
de mouwen. Bij het voor- en achterpand 4 cm zoomtoeslag. Neem alle patroontekens over 
op de stof. 
 

2. Teken de patroontekens van de figuurnaden op de binnenkant van de stof. Leg de borst-
figuurnaden met de goede kanten op elkaar en stik ze.   
Speld de ronde voorpassen met de goede kanten op elkaar aan de voorpanden. Stik naar 
wens de naden aan twee kanten door.  
Leg de zakken op de aangegeven plaats en stik ze vast. Je kunt ze bij stoffen die niet rafelen, 
gewoon zo opstikken. Naar wens kun je met beleg de zakingang afwerken, of met voering of 
zomen. Stik de zak op de drie rechte kanten vast. Verstevig de zakingangen met trensjes.                                         
                                                                     

3. Stik de zij-achterpanden aan het midden-achterpand. Leg voor- en achterpand met de goede 
kanten op elkaar en sluit de schoudernaden. Speld de mouwen in de armsgaten en stik ze 
vast. Let daarbij op de patroontekens.  
Sluit mouw- en zijnaden in één keer.  
 

4. Leg de capuchondelen met de goede kanten op elkaar en stik de middennaad. Leg de 
capuchon met de goede kanten op elkaar in de hals en stik hem vast. Stik daarbij naar wens 
een ophanglusje mee. 
 

5. Doe de rits open, plak beide helften met Stylefix aan de voorkanten vast zodat de goede kant 
van de rits naar de stof wijst, de kant zonder tandjes loopt langs de voorranden van de jas. 
Vouw de bovenkant van de rits schuin weg van de tandjes.  
Leg de kinbeschermer om de bovenkant van de linker ritshelft. Stik de rits met 



Lady Aya 

 
Seite 3 von 3                                                       ©2021 * farbenmix GbR Pollehn & Pollehn 

 

kinbeschermer op het linker voorpand vast, de tandjes wijzen naar buiten. Aan de bovenkant 
is 1,5 cm ruimte tot de capuchonrand. Aan de onderkant van de voorrand moet nog 4 cm 
zoomtoeslag overblijven. Begin aan de onderkant met het vaststikken van de rits. Plak dan de 
rechterhelft van de rits vast, doe de rits voorzichtig dicht en kijk of hij goed zit. Doe de rits 
weer open en stik ook de rechter ritshelft vast.  
 

6. Leg voorpandbeleggen met de goede kanten op het capuchonbeleg en stik de korte kanten 
op elkaar. Speld het beleg rondom langs de voorranden van capuchon en middenvoors. De 
rits ligt ertussenin. De onderkant van het beleg eindigt aan de zoomkant, dus niet onderaan. 
Vouw de zoom over het beleg en stik het beleg rondom vast. Vouw het beleg naar binnen 
om. Knip de hoeken schuin af en duw alle randen en kanten netjes uit. Stik het beleg op 
belegbreedte vast. 

7. Vouw de zoom naar binnen en stik hem vast. Bij de korte variant eindigt de zoom vlak onder 
de zakken. De zoom kan ook onzichtbaar met de hand vastgenaaid worden.  
Vouw de zoom bij de mouwen naar binnen en stik ze door.  

KLAAR! 

Variatie: 
De jas kan ook met kraag ipv capuchon gemaakt worden. Of zonder ritssluiting of zonder pas. Er 
kunnen ook nog boordjes aan de mouwen worden gezet. Alle varianten zijn ook stap-voor-stap 
uitgelegd en te vinden op de site: www.farbenmix.de onder AYA. 

  

 

 

 
 

 

 


