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 jasje JACKIE 

Design: traumschnitt  

  

Knip alle patroondelen volgens de 
kniplijst uit de stof.   

Dit jasje kan met of zonder 
afwerkstroken gemaakt worden. Als 
het met een strook wordt afgewerkt, 

moet het patroon langs de randen 

ingekort worden, anders valt het jasje 
aan de voorkant en onderkant 2cm 

langer en wijder uit dan staat 
aangegeven in de tabel. 

De mouwen kunnen worden afgesloten 

met een boordje. Knip de mouw dan 
iets korter.        

 

Veel wollen stoffen, fleece en sommige 
gebreide stoffen rafelen niet. Als ze 

ongezoomd moeten worden gebruikt, 
controleer het dan even op een restje 

stof, of deze echt niet rafelt.  Werk 
anders de randen af met de 

lockmachine of met een brede 
zigzagnaad.   

 

De kraag en de zakken kunnen 

gevoerd worden, dan zijn ze gelijk wat 
steviger en de binnenkant is lekker 

zacht.   

De kraag kan aan de bovenkant met 
een zelfkant van een wollen stof 

afgezet worden. Zelfkanten van 
sommige stoffen zijn soms anders van 

motief of er zit franje langs. Juist deze 

randen zijn leuk om een rand mee 
te versieren.  
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Die sierstrook en de kraag (hier: een 

laagje wollen stof, een laagje tricot) 
worden afgewerkt. 

 

Speld de sierstrook plat op de kraag 

en stik hem met een brede steek vast. 

Versier naar wens de aanzetnaad met 
een bandje. 

 

Werk de zakken rondom af.   

Vouw de mouwboordjes dubbel en stik 
de zijnaad.  

Voor de afwerkstrook een aantal repen 

bij de korte kanten aan elkaar stikken 
tot de uiteindelijke lengte is bereikt. 
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Stik de beide achterzijpanden met de 
goede kanten op elkaar aan 

het middenachterpand. Doe hetzelfde 
met de voorpanden.   

Knip de naadtoeslag tot 5mm terug.  

 

Strijk naar wens de naadtoeslagen 
open en stik ze aan de goede kant 

met een brede steek door.      

 

Stik de zakken met een brede naad op 

de aangegeven plaats op de 
voorpanden. 
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Stik de mouwen in de armsgaten.  

 

Sluit de mouw- en zijnaden in één 

keer.  

 

Vouw de mouwboordjes dubbel, de 

naad ligt er tussen in. Stik de open 

kanten dubbel aan de goede kant van 
de mouwzoom.   

 

Stik de kraag volgens de 

patroontekens in de hals. 
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Maak strookjes voor de knooplussen. 

Hier is een sierbandje op de 
achterkant van fluweelband genaaid.  

 

Speld de lussen onder de voorrand. 
Begin daarmee ca. 2cm onder de 

kraagbovenkant. De afwerkstrook 
wordt weer onder de lussen gespeld. 

De lussen moeten 1cm langer zijn dan 
de afwerkstrook.  

  

 

Stik nu afwerkstrook en lussen vast. 
Rek de afwerkstrook iets uit en stik 

hem met een brede naad vast. Schuif 
de strook onderin de bocht wat in 

elkaar zodat de ronding mooi plat ligt.   

Zet de knopen aan. 
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Naast de rij met lussen kunnen nog 

knopen voor de sier worden 
vastgenaaid.  

KLAAR !  

  

 


