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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. 

Deze parka valt ruim zodat er een trui onder aan kan. Het is een heerlijk basismodel dat het hele jaar door 
gedragen kan worden. 
 
Van dit patroon kunnen veel soorten jassen gemaakt worden: voor de zomer ongevoerd, voor de winter ge-
voerd met fleece, voor tussendoor van dubbele stof, maar ook enkel van fleece of wol. Een parkamodel of met 
split middenachter, je blijft variëren met dit patroon.  
 
De jas staat vanaf maat XS op het patroonblad, wat overeen komt met een ruime kindermaat.          
 
Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met veel foto’s en designvoorbeelden is te vinden op 
onze homepage  www.farbenmix.de  bij de Nederlandse vlag. 
 
Begin met het opnemen van de maat. Let vooral op de wijdte en lengte ! 
 
 
benodigdheden 
 

Materiaal/maten  
XS 

146/152 

S 

158/164 

34/36 

M 

38/40 

L 

42/44 

XL 

46/48 

XXL 

50/52 

bovenwijdte 94 cm 102 cm 110 cm 118 cm 130 cm 142 cm 

schouderbreedte 12 cm 12,4 cm 12,8 cm 13,2 cm 13,8 cm 14,4 cm 

mouwlengte 63 cm 63,5 cm 64 cm 64,5 cm 65 cm 65,5 cm 

lengte voor 82,5 cm 86,5 cm 87,5 cm 91,5 cm 92,5 cm 93,5 cm 

heupwijdte 110 cm 118 cm 126 cm 134 cm 146 cm 158 cm 

stof  

(140 cm breed) 
235 cm 240 cm 245 cm 250 cm 260 cm 265 cm 

fournituren knopen, drukkers of een deelbare rits         

 
 
Knippen     
Knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. Neem de te-
kens van het patroon (de kleine streepjes aan de randen) over op de stof.     
Knip voor een gevoerde mantel de voor- en achterpanden, de capuchon en mouwen ook uit voeringstof. Laat 
bij de voorkanten van het voorpand de beleggen achterwege. In de voering vervalt ook de zakingang, trek in 
dat pand de zijnaad door langs de zak en knip de zijnaad als een doorlopende lijn. Als de mantel met een rits 
gesloten gaat worden, dan is de middenvoorlijn bij het voorpand en de capuchon de kniplijn. 
 
 
Kniplijst        
 1 - voorpand   2 x 
 2 - achterpand 1 x 
 3 - mouw  2 x 
 4 - capuchon                                        2 x 
 5 - zak met zijstuk              2 x 
 6 - zakbeleg      2 x 
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werkwijze 
 

Mantel met knopen of drukkers    

1. Leg de capuchondelen g.k.o.e. en stik de boven- en achternaad en ook de figuurnaden.  

2. Stik het zakbeleg g.k.o.e. op de zakingang van het voorpand. Knip de naden korter. Vouw het beleg naar 
binnen en stik de zakingang aan de goede kant door.                                                

3. Leg de zak met zijstuk g.k.o.e. op het zakbeleg en stik de rondingen. Zet de boven- en onderkant van de 
zak even met een paar steekjes vast op de naadtoeslag van het voorpand.                                             

4. Leg voor- en achterpand goede kanten op elkaar en sluit de schoudernaden.       

5. Zet de mouwen volgens de tekens g.k.o.e. in de armsgaten.                                           

6. Mouw- en zijnaden in één keer g.k.o.e. sluiten.                       

7. Speld de capuchon g.k.o.e. in de hals en stik hem vast.                    

8. Maak de voeringjas op de zakken na net zo. Stik een stukje band mee bij het inzetten van de capuchon 
middenachter. Dit is het ophanglusje. 

9. Speld de voering g.k.o.e. op de mantel en stik ze rondom op elkaar. Laat aan de voorkant een stukje 
open om te keren. Knip in de rondingen de naden korter en knip de hoeken schuin af. 

10. Keer de mantel door de keeropening naar de goede kant en stik hem rondom door. Sluit daarbij de kee-
ropening.             

11. Vouw de zomen van de mouwen tegen elkaar naar binnen, speld ze vast en stik ze aan de goede kant 
door. Let daarbij op dat de voeringmouw niet gedraaid zit.           

12. Zet knopen aan of sla drukkers in.  
 

Mantel met ritssluiting  

De deelbare rits moet iets korter zijn dan de voorkant van de mantel. In de fourniturenwinkel zijn onderdelen te 
koop waarmee een rits kan worden ingekort.                                                                     
Strijk vlieseline op het voorpandbeleg bij gebruik van dunne of rekbare stof. Er kan ook naadband gebruikt wor-
den. 

1. Maak de mantel zoals hierboven beschreven staat bij punt  1 – 8. 

2. Speld de rits met de goede kant naar boven op de goede kant van de voering. Het band van de rits loopt 
langs de voorrand van het voeringvoorpand en de tandjes wijzen naar buiten. Dit gaat het makkelijkste als 
de rits geopend is.          

3. Vouw de bovenuiteinden van de rits naar achteren om naar het midden en stik de rits met een ritsvoetje 
op de voering.             

4. Werk verder zoals boven beschreven bij punt 9 – 11 . 

 
Klaar ! 
 
Veel plezier en succes met JADELA! 


