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Ballonmantel KARLA

Karla is een mantel tot op de knieën die niet alleen mooi, maar ook heel praktisch is!
Hij valt vanaf de taille ballonvormig naar beneden en die vorm herhaalt zich bij de mouwen, waardoor het een
harmonieus geheel wordt.
Onder de afknoopbare capuchon zit een opstaand kraagje, waardoor je,afhankelijk van het weer, de jas kunt
aanpassen, met of zonder capuchon. De mouwboordjes zitten verstopt onder de mouwen. De mouwen kunnen
daarom ook opgerold of omgevouwen worden zodat bv. een flitsende voering zichtbaar wordt. Een ritsonderslag
houdt de koude wind tegen en voorkomt dat de rits in de hals prikt. De zakken in de zijnaden zijn ruim en houden
de handen warm of bieden plaats voor allerlei gevonden schatten.
De jas valt in de wijdte en lengte ruim. Moet de jas meer aansluiten, kies dan een maatje kleiner. Let dan wel op
de mouwlengte en pas die eventueel aan.
Hoe de jas eruit ziet hangt af van de stofkeuze: met effen stof komt het patroon goed tot zijn recht. Van
gebloemde stof wordt het meer een speelse jas net als met gecombineerde stoffen.
De deelnaden nodigen tot versieren met band of buttons, net wat je zelf mooi vindt!
Karla is bedoeld voor de koude winter, er kan gemakkelijk een dikke voering ingezet worden. Met een dunne
voering is het een fijne tussendoorjas, maar kies dan wel een kleinere maat.
Gebruik voor de buitenkant het liefst een wind- en waterafwijzende outdoorstof, maar poplin, soepel vallende
babyrib en ook fijne wollen stoffen zijn geschikt. Gebruik als voering fleece, blouclé, pluchestof, borg etc.
Voor een extra warm gevoerde winterjas kan nog volumevlies tussen de lagen worden meegenaaid. Gebruik voor
de boordjes een goed rekbare tricot of boordstof.
Deze jas kan ook zonder balloneffect gemaakt worden en dan ook als jongensjas gemaakt worden.
Dit patroon vereist wat meer tijd en geduld. Het extra werk wordt dan wel beloond met een exclusieve jas die je
dochter zeker twee winters lang dragen kan. Eerst als manteltje, volgend jaar als jack!
Deze ballonmantel is in de breedte best heel ruim, hij staat door dit model niet alleen leuk bij slanke meisjes,
maar ook bij stevige meisjes. Neem de bovenwijdte van het kind op en vergelijk deze met de maten in de tabel.
Neem voor een dik gevoerde jas eventueel een maatje groter. De mouwen en mantellengte moeten dan wellicht
worden ingekort. Zo kan je jas lang mee.

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 kant en klare kledingstuk.
Materiaal/maten

86/92

98/104

110/116

122/128

134/140

146/152

bovenwijdte

82 cm

84 cm

86 cm

90 cm

94 cm

102 cm

schouderbreedte

7,6 cm

8 cm

8,4 cm

9 cm

9,6 cm

10,4 cm

lengte voor

48 cm

55 cm

62 cm

70 cm

78 cm

89 cm

mouwlengte

33,5 cm

36 cm

41,5 cm

47 cm

52 cm

57,5 cm

stof, buitenkant
(140 cm breed)

155 cm

165 cm

185 cm

200 cm

220 cm

230 cm

stof, voering
(140 cm breed)

90 cm

100 cm

115 cm

130 cm

135 cm

150 cm

stof, tricot/boordstof
(140 cm breed)

10 cm

10 cm

10 cm

11 cm

11 cm

12 cm

rits, deelbaar

40 cm

45 cm

55 cm

60 cm

70 cm

80 cm

24,0 cm

24,5 cm

25,0 cm

25,5 cm

26,5 cm

27,5 cm

elastiek voor de mouw
(1 cm breed), 2 x
fournituren
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Knippen
Knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. Neem de
patroontekens (de kleine streepjes aan de rand van de patroondelen) over op de stof.
Let bij het onderste voorpand (patroondeel 2) op de ingetekende zakinsnijdingen.
Knip naar wens de zakken (patroondeel 5 en 6) van buitenste en voeringstof.
Knip de bovenmouwen (patroondeel 8) naar keuze of 4 x van de buitenste stof of 2 x van de buitenste en 2 x van
de voeringstof.
De mouwen van de voeringjas kunnen aan één stuk geknipt worden. Leg daarvoor de patroondelen 7a en 7b aan
elkaar of knip ze nog een keer uit patroonpapier maar dan als één deel.
Tip: De opgegeven maten voor het elastiek in de overmouwen is maar een richtlijn, de lengte hangt af van de dikte
van de stof.
Wie een dikgevoerde jas wil maken kan de voeringdelen nog een keertje van volumevlies of fleece knippen. Werk
dan de patroondelen van volumevlies en voering samen rondom met een zigzagsteekje of de locker af en verwerk
ze verder als één patroondeel.
In plaats van een ballonjas kan dit patroon ook gebruikt worden voor een eenvoudige jongens- of meisjesjas.
Gebruik dan patroondeel 15 in plaats van patroondelen 1 en 2 . Neem wel de zakuitsnijding van patroondeel 2
over. Neem voor het achterpand patroondeel 16 ipv 3 en 4. De lengte kan aangepast worden. Laat dan ook de
overmouwen vervallen (patroondeel 8) en de mouwen kunnen dan zonder deelnaad gemaakt worden. Maak de jas
verder volgens de beschrijving.
Let op: voor een jongensjas moet de rits met onderslag in spiegelbeeld worden ingezet.
Kniplijst
Buitenkant
1 - voorpand, boven
2 - voorpand, onder
3 - achterpand, boven
4 - achterpand, onder
5 - zak, binnenkant
6 - zak met zijstuk
7a - mouw, bovenkant
7b - mouw, onderkant
8 - extra overmouw
9 - mouwboordje
10 - capuchon
11 - capuchonmiddenstrook
12 - capuchonknooplijst
13 - kraag
14 - ritsonderslag (windvanger)

2x
2x
1 x aan de stofvouw
1 x aan de stofvouw
2x
2x
2x
2x
4x
2 x – van tricot/boordstof
2x
1 x aan de stofvouw
1x
1 x aan de stofvouw
2x

Voering
15 - voorpand
16 - achterpand
7a - mouw, boven
7b - mouw, onder
10 - capuchon
11 - capuchonmiddenstrook
13 - kraag

2
1
2
2
2
1
1

x
x
x
x
x
x
x

aan de stofvouw
(kan ook samen met 7b aan één stuk geknipt worden)
(kan ook samen met 7a aan één stuk geknipt worden)
aan de stofvouw
aan de stofvouw

Werkwijze
Tip: De deelbare rits moet iets korter zijn dan de voorkant van de jas. In de fourniturenwinkel zijn onderdelen te koop waarmee
een rits kan worden ingekort. Klik voor inzetten van de rits het ritsvoetje aan de naaimachine en stel de naaldpositie in de juiste
stand.

1.

Voering: leg het achterpand en de voorpanden met de goede kanten op elkaar en sluit de schoudernaden. Als
de mouwen niet uit één stuk zijn geknipt, stik dan de bovenmouwen met de goede kanten op elkaar aan de
ondermouwen. Vouw de naadtoeslag naar beneden en stik hem aan de goede kant door.
Zet de mouwen in de armsgaten en let daarbij op de patroontekens.
Leg voorpanden en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de mouw- en zijnaden in één keer.
Stik de kraag volgens de patroontekens in de hals, de voorranden van de jas lopen in de kraag door. Stik naar
wens een ophanglusje middenachter tussen kraag en jas mee.

2.

Capuchon: Stik de capuchonmiddenstrook tussen de capuchondelen, leg de delen met de goede kanten op
elkaar en stik langs de lange randen van de middenstrook. Vouw de naadtoeslagen naar de zijkanten en stik
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ze met een siersteek of een dubbele rechte steek door.
Zet de capuchon van voeringstof op dezelfde manier in elkaar. Vouw de naadtoeslagen naar de middenstrook
en stik ze aan de goede kant door.
Schuif de buitenste muts en de voeringmuts met de goede kanten in elkaar, speld de buitenrand rondom vast
en stik de capuchons rondom vast, maar laat aan de onderkant een stukje van ca. 10cm open om te keren.
Stik een stukje elastiek uitgerekt langs de naadtoeslag bovenin de muts zodat deze gaat rimpelen.
Knip de naadtoeslag korter, de hoeken schuin weg en keer de muts. Stik de muts rondom aan de goede kant
door en sluit daarbij de keeropening. Stik de rand van de muts nog een keertje door, maar nu 2cm naar de
stofrand, stik met een dubbele rechte naad of met een siersteek.
3.

Buitenste jas: stik de zak met de goede kanten op elkaar langs de zakingang op het onderste voorpand. Knip
de naadtoeslag wat af, vouw de zak naar binnen en stik de zakingang aan de goede kant door.

4.

Leg de zak met het zijstuk g.k.o.e. onder het andere zakdeel en stik de ronde kanten op elkaar. Stik de zak
met een paar steekjes vast op de zijkant van het onderste voorpand.
Naar wens kan de zak ook langs de rondingen aan de goede kant van het voorpand worden doorgestikt.

5.

De onderste voorpanden moeten tot op de wijdte van de bovenste voorpanden worden ingerimpeld, dit gaat
alsvolgt: stik twee naden naast elkaar, de eerste naad op de naadtoeslag, de tweede naad op 1cm afstand van
de eerste. Stik met een grote steek en een lage bovenspanning. Knoop de draden aan één kant aan elkaar en
trek aan de andere kant de beide onderdraden aan. Rimpel de onderste voorpanden gelijkmatig en trek de
draden aan totdat de onderpanden de wijdte van de bovenpanden hebben. Speld de onderste voorpanden
goede kanten op elkaar aan de bovenste voorpanden.
Stel de machine weer terug op zijn oude steeklengte en bovenspanning en stik de panden op elkaar tussen de
beide rimpeldraden in. Haal de onderste rimpeldraad weg.
Vouw de naadtoeslag naar boven in het bovenste voorpand en stik hem aan de goede kant door.

6.

Doe hetzelfde met de achterpanden en stik ze na het rimpelen aan elkaar.

7.

Leg voorpanden en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de schoudernaden. Vouw de
naadtoeslagen naar achteren en stik ze aan de goede kant door.

8.

Stik de bovenste mouwdelen in de armsgaten, let daarbij op de patroontekens. Vouw de naadtoeslagen naar
de jas toe en stik ze aan de goede kant door.

9.

Leg achterpand en voorpanden met de goede kanten op elkaar en sluit de mouw- en zijnaden in één keer. Let
goed op dat de deelnaden precies op elkaar vallen.

10. Sluit de zijnaden van de extra overmouwen en van de voering hiervan. Schuif de delen met de goede kanten
in elkaar en stik één kant dicht. Let op dat de zijnaden op elkaar aansluiten.
11. Knip het elastiek voor de mouwen in de juiste lengte af en sluit deze tot een ring. Trek de overmouw in zijn
geheel binnenste buiten, schuif het elastiek eroverheen tot aan de middennaad. Trek nu de overmouw weer
goed, het elastiek ligt tussen de lagen in aan het uiteinde. Speld de lagen op elkaar en stik 1,5 cm van de rand
een naad, waardoor het elastiek in een zo ontstane tunnel ligt.
12. Sluit de zijnaden van de ondermouwen.
13. Rimpel de bovenrand van de overmouwen in tot de wijdte van de bovenmouwen. Schuif de ondermouwen in
de overmouwen en stik de bovenkanten op de naadtoeslag op elkaar. Let er op dat de mouwnaden op elkaar
vallen. Stik de ondermouw nu als één geheel aan de bovenmouw, let ook nu weer op de mouwnaden. Vouw de
naadtoeslag naar de bovenmouw en stik de naad door. Dit kan het beste als de mouw binnenstebuiten is
gekeerd en dan van binnen in de mouw stikken.
14. Stik de mouwboordjes tot een ring. Vouw de overmouwen naar boven, vouw de boordjes dubbel, verkeerde
kanten op elkaar zodat de naad ertussen ligt. Stik deze mouwboordjes met de open kanten aan de ondermouw
en werk de rand samen af.
15. Strijk vlieseline aan de binnenkant van de capuchonknooplijst. Vouw de knooplijst in de lengte dubbel, goede
kanten op elkaar en stik de korte kanten dicht. Knip de naadtoeslag korter, de hoeken schuin weg, en keer de
knooplijst. Stik hem aan de goede kant door. Vouw de knooplijst dubbel zodat je het midden weet en zet daar
een speld. Stik de knooplijst met de goede kanten op elkaar op de staande kraag van de buitenste jas. De
voorranden van de knooplijst vallen niet gelijk met de voorranden van de kraag maar zijn korter. Let er op dat
middenachter van de knooplijst ook middenachter van de kraag valt, de onderkanten lopen gelijk.
16. Zet de de kraag volgens de patroontekens in de hals, de voorranden van de kraag vallen gelijk met de
voorranden van de jas. De knooplijst ligt tussen kraag en jas. Vouw de naadtoeslagen in de jas en stik ze aan
de goede kant door. De knooplijst wijst net als de kraag naar boven.
17. Stik de ritsonderslag (windvanger) langs de ronde kanten en één lange kant met de goede kanten op elkaar.
Knip de naadtoeslag korter, keer de onderslag naar de goede kant en stik hem door.
18. Doe de rits open en leg het linker ritsgedeelte met de tandjes naar boven langs de lange kant van de
ritsonderslag. Leg het bovenste ritsuiteinde in een rechte hoek naar buiten. Vouw de bovenste 3cm van de
onderslag over de ritsbovenkant heen en zet dit met een paar dwarsgestoken spelden vast. Speld de rits met
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onderslag langs de linker voorkant van de jas. De rits ligt ertussen in. Stik de rits met het ritsvoetje van boven
tot onder vast en hecht de steken onderin goed af.
19. Speld de andere ritshelft langs de andere voorkant van de jas, de tandjes wijzen naar buiten en naar beneden.
Sluit nu de rits voorzichtig en kijk of de dwarsnaden van de jas links en rechts netjes doorlopen.
Heel gemakkelijk is hierbij dubbelzijdig kleefband (wondertape) dat ervoor zorgt dat de rits na het vastplakken
tijdens het stikken op zijn plaats blijft zitten.
Doe de rits open en stik de tweede kant ook van boven naar beneden vast. Hecht de boven- en onderkant
goed af en vouw het bovenste uiteinde van de rits naar het midden van de jas.
20. Rimpel de onderkant van de buitenste jas in tot op de wijdte van de onderkant van de voering. Leg buitenkant
en voering langs de onderkanten op elkaar en stik ze vast. Vouw de naadtoeslag in de voering en stik deze
aan de goede kant door.
21. Leg de voering en de buitenste jas met de goede kanten op elkaar en speld ze rondom op elkaar. Begin
daarmee bij de kraag. De voeringjas is een stukje korter dan de buitenkant.
De rits ligt tussen de jassen in. Stik de jassen rondom op elkaar en doe dit met de buitenste jas boven. Laat
bij de rits een stuk van 15cm open om te keren. Stik bij de rits vlak naast de vorige naad zodat deze eerste
later niet meer zichtbaar is.
Knip de naadtoeslagen in de rondingen korter en keer de jas door de keeropening.
22. Schuif de mouw van buitenkant-jas en voering in elkaar. Let erop dat de mouw nergens gedraaid zit.
Vouw het mouwboordje van de overmouw naar boven. Speld buitenmouw en voering op elkaar, let er op dat
de naden op elkaar vallen. Stik alledrie de naden op elkaar en werk de naden samen af. Vouw het mouwboordje weer terug.
Een andere manier: Schuif de mouw van buitenkant-jas en voering in elkaar. Let erop dat de mouw nergens
gedraaid zit. Vouw het mouwboordje van de buitenste mouw naar boven. Vouw de naadtoeslag van de
voeringmouw naar binnen en speld hem met één speld aan de buitenste mouw. Grijp nu met een hand door
de keeropening in de jas en pak de naadtoeslagen met het daartussen liggende boordje. Houd de lagen goed
op elkaar en haal met de andere hand de speld eruit. Trek nu de drie lagen door de keeropening naar buiten.
Zet de mouwzomen rondom met een paar spelden vast.
(Omdat de mouwzomen nu tegenelkaar komen ziet het geheel er wat vreemd uit.)
Stik alle drie lagen op elkaar en trek de mouw weer terug naar de goede kant.
23. Stik de kraag met een rechte steek door, de mantelvoorkanten met een dubbele rechte steek of met een brede
siersteek. Sluit daarbij de keeropening.
24. Speld de kraag van buitenkant en voering op elkaar en stik deze in de naad door beide lagen op elkaar. Pas op
dat de ophanglus niet meegestikt wordt.
25. Zet drukkers aan de onderkant van de capuchon en aan de capuchonknooplijst de andere kant van de
drukkers. Er kunnen ook knopen en knoopsgaten worden gebruikt.
Klaar !
Veel plezier en succes met KARLA!

Seite 4 von 4

©2010 *

farbenmix

GbR Pollehn & Pollehn

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.

