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Parka TONI 

 Design: traumschnitt  

 

Knip alle patroondelen met naadtoeslag 
uit de stof.  

Neem de patroontekens over op de stof.  

 

Knip naar wens de mouwen in drie delen, 
de zakken, zakkleppen en sierklepjes ook 
naar wens.  

 

Leg voor de voering de patroondelen van 
achter- en voorpand aan elkaar en knip 
de voering zonder deelnaden.  
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Leg voor de voeringmouwen de drie 
mouwpatroondelen aan elkaar. Schuif 
het onderste mouwdeel zover naar 
boven over het middelste patroondeel 
heen dat de middenmouw net zo lang is 
als de opgegeven lengte van het elastiek 
voor die mouwdelen.Knip de voering aan 
één stuk. 

 

Stik de zakdelen, de zakkleppen en de 
sierklepjes per twee met de goede 
kanten op elkaar (g.k.o.e.) en laat aan 
de bovenkant een stukje open om te 
keren.   

Knip rondom de naden korter en de 
hoeken schuin weg. Keer de deeltjes.  

Stik de zakingangen door. Stik de 
zakkleppen en de sierkleppen rondom 
door behalve de bovenkant.  

 

Speld de sierklepjes op het voorpand aan 
de bovenkant op de naadtoeslag en stik 
het vast.  

Stik de voor- en achterpassen aan de 
voor- en achterpanden. Vouw de naden 
naar boven en stik ze op de pas door.  

 

Speld en stik de zakken en zakkleppen 
volgens de patroontekens op het 
voorpand. Verstevig de hoeken met 
trensjes.  

 

Sluit de schoudernaden en stik ze op het 
voorpand door.  

Stik de kraag enkel in de hals, vouw de 
naadtoeslag naar boven in de kraag en 
stik hem door.  
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Knip 8 stukjes elastiek in de opgegeven 
lengte, knip er nog naadtoeslag aan.  

Stik het elastiek op de aangegeven 
plaatsen aan de buiten of binnenkant 
van de mouwen.  

Het begin en einde van het elastiek 
moeten aan beide kanten op de 
naadtoeslag eindigen. Rek het elastiek 
tijdens het vaststikken uit.   

Stik de mouwdelen g.k.o.e., vouw de 
naadtoeslagn naar boven en beneden en 
stik ze op de boven- en ondermouw 
door.  

 

Zet de mouwen in de armsgaten.  

 

Stik de mouw op de panden door.  



©farbenmixfarbenmixfarbenmixfarbenmix  Sabine Pollehn                     Seite 4 von 7                                    TONI 

Gerkostr. 4, 26388 Wilhelmshave 

 

Sluit de mouw- en aansluitend de 
zijnaden dicht.  

 

Strijk de lange kanten van de taillestrook 
naar binnen.  

Stik de taiilestrook volgens de 
patroontekens op de jas zodat een 
tunnel ontstaat.  

 

Rijg elastiek door de tunnel en begin 
vooraan bij het voorpand.Trek het 
elastiek in de zij aan en stik het vast 
volgens het patroon. Maak in het midden 
achter een klein gaatje in de tunnel en 
trek daar het elastiek uit en knip het 
teveel af.   

Het elastiek kan ook rondom gerimpeld 
worden, stik het dan op een paar 
plaatsen door tegen het verdraaien.  

 

De zoomstrook kan voor een jas voor 
kleine kinderen weggelaten worden. 
Maak dan later een tunnel in de zoom en 
rijg daar elastiek losjes in.  

Voor jassen met een zoomstrook: vouw 
de strook in de lengte dubbel, goede 
kant naar buiten. Vouw aan de korte 
kanten de zoom naar binnen en stik die 
vast.   

Stik de strook aan de open kant dubbel 
op de naadtoeslag onderaan de jas, de 
strook ligt naar boven. Vouw hem naar 
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beneden en stik hem in het midden nog 
een keertje door, zodat een tweede 
tunnel ontstaat.  

 

Stik de ene kant van de rits op de 
voorrand van de jas met de tandjes naar 
buiten wijzend en de goede kant van de 
rits op de goede kant van de stof. Vouw 
aan de bovenkant het uiteinden in een 
rechte hoek naar voren.  

 

Doe de rits dicht. Plak een reep 
wondertape (dubbelzijdig kleefband) op 
de andere goede kant van de rits. .  

Keer de jas.   

 

Haal het papier van de wondertape af en 
plak de rits aan de andere jashelft. Let 
daarbij op dat de dwarsnaad van de jas 
op elkaar aansluit.  

Maak de rits open en stik de tweede 
ritshelft vast.  

 

Maak de voering. 
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 Speld voering en buitenkant g.k.o.e. en 
stik ze rondom op elkaar vast. De 
zoomstrook ligt tussen beide jassen in. 
Stik op de buitenste jas en laat bij de 
kraag ca. 20 cm open om te keren.   

Knip de naadtoeslagen korter en de 
hoeken schuin af. Keer de jas door de 
keeropening.   

Stop de mouwen in elkaar.   

 

 Stik het boordje dicht. Vouw het met de 
verkeerde kanten op elkaar.  

Werk de randen samen af maar let erop 
dat de naden op elkaar vallen.  

Zet het mouwboordje met de afgewerkte 
kant aan de onderkant van de mouw. 
Rek het tijdens het stikken uit. Vouw het 
boordje naar beneden.  

of:  

Grijp de naadtoeslag van mouw en 
voeringmouw door de keeropening en 
trek hem naar buiten. Schuif het 
mouwboordje tussen de mouwzomen en 
stik het boordje er uitgerekt tussen.  
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Stik de parka rondom door en sluit 
daarbij de keeropening.  

 

KLAAR! 

 


