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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. 

blouson maat 86 t/m 164 

Tharita is een patroon van een blouson die zowel van niet-rekbare als van rekbare stof gemaakt kan worden. 
De basisversie is tot op de heupen, een langere versie staat ook op het patroon. Tharita kan met een 
hooggesloten kraag gemaakt worden maar ook met een diepere hals en er zijn ook nog twee variaties voor 
de zakken. 
Tharita is bijzonder chique van soepel vallende stoffen zoals viscose. Maar dikke warme stoffen zoals bv 
doorgestikte dubbele stof kunnen ook heel goed gebruikt worden. Kortom: een veelzijdig patroon waarmee 
je eindeloos kunt variëren.  

Materiaalgebruik: 
maak Tharita van geweven stoffen zoals viscose, katoen, dunne jeans enz of van rekbare stoffen zoals tricot, 
sweat, french terry, nickyvelours of dubbele stof. Een mooi effect geven luchtige soepelvallende stoffen!  

Maten en stofverbruik: 
neem voor het knippen van de stof de maat op. Bij gebruik van hele dikke stoffen of dikke voering is het 
beter een maatje groter te knippen. Pas eventueel de lengte van mouwen en totaallengte aan.  

Maat borstwijdte lengte mid-
denachter 

m.v. lang m.v. kort buitenste 
Stof 

voering boordstof 

86 58,1 29,9 22,1 15,5 50 50 30 
92 50,2 31,9 24,2 17,7 55 55 30 
98 62,2 33,9 26,3 19,8 55 55 30 
104 64,2 35,9 28,5 21,9 60 60 30 
110 66,3 37,9 30,6 24 65 65 30 
116 68,3 39,9 32,7 26,1 65 65 30 
122 71,7 41,9 34,4 27,8 85 85 30 
128 75,1 43,9 36,1 29,6  85 85 30 
134 78,5 45,9 37,9 31,3 90 90 35 
140 81,9 48,2 39,9 33,3 95 95 35 
146 85,6 50,2 42 35,5 100 100 40 
152 89,1 52,1 44,1 37,5 100 100 40 
158 92,6 54 46,2 39,6 105 105 45 
164 6,2 55,9 48,2 41,7 110 110 45 

 
Knippen 
Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. Knip de kraag van boordstof: bij goed rekbare boordstof 
80% van de lengte nemen, bij minder rekbare stof tot 100% nemen. 

Patroondeel                          knippen 
Voorpand midden                             2 x  
zijvoorpand                                        2 x 
achterpand                                         1 x aan de stofvouw 
mouw                                                  2 x  
kraag                                                    1 x aan de stofvouw 
zak (naar wens)                                  4 x 
mouwboordje                                     2 x  
zoomboord                                          1 x aan de stofvouw  



Tharita   farbenmix.de 
 

   

Seite 2 von 2 ©2018 * 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. 

Werkwijze 

Werk de rafelende delen af of zet de delen met de lockmachine in elkaar. 

Versie met zak in de deelnaad: 
Leg een zakdeel met de goede kanten op elkaar volgens de patroontekens op een midden en zijvoorpand. 
Speld de zakken en stik ze op beide panden vast. Leg midden- en zijvoorpand met de goede kanten op elkaar 
en speld precies tot aan de zak. Stik dit stuk vast, de naad eindigt ter hoogte van de naadtoeslag van de zak. 
Speld en stik verder vanaf de onderkant van de zak. 

Leg de zakdelen met de goede kanten op elkaar en stik de ronding.  
Stik naar wens de naad door maar laat de zakken vrij. 

Leg het voorpand op het achterpand. Sluit de schoudernaden en stik ze door.  
Zet de mouwen in de armsgaten 

In elkaar zetten van de blouson: 
Sluit de mouw- en zijnaden in één keer.  
Maak de voeringjas op dezelfde manier als de buitenste jas, alleen dan zonder zakken. Laat in de zijnaad een 
stuk open van ca 10 cm om te keren.  

Vouw de kraag in de lengte dubbel en geef middenachter aan op boordje en hals. Begin in dit midden met 
spelden en speld naar twee kanten het boordje uitgerekt in de hals tot aan 1 cm voor de naadtoeslag (die 
heb je nodig voor het aanzetten van de rits). Stik het boordje vast en klap het omhoog.  

Zet de mouwboordjes aan de mouwen.  
Speld de zoomboord goede kanten op elkaar iets uitgerekt aan de buitenste jas. Stik hem vast. Speld het 
voeringjasje aan de andere kant van het zoomboord. Stik het vast. De zijnaden van voering en buitenste jas 
vallen boven en onder elkaar.  
Plak Stylefix op de buitenkant van de rits. Open de rits en plak hem aan de voorkanten van de buitenste jas. 
Begin in de vouw van de zoomboord. Vouw de bovenkanten van de rits naar het midden weg.  
Begin met het vaststikken van de rits aan de onderkant en stik vlak naast de tandjes. Trek de voeringjas over 
de buitenste jas, goede kanten op elkaar. Speld de voorranden op de rits en stik de jassen rondom op elkaar. 
Keer de jassen door de keeropening in de zijnaad. Zet de voering van de mouwen op de mouwboordjes vast.  
Sluit de keeropening. 

Versie met zakken in de zijnaad:  
Stik de voorpanden zoals boven beschreven aan elkaar alleen nu zonder zakken. Speld de zakken volgens de 
patroontekens aan voor- en achterpand op de naadtoeslag vast. Stik de zakken vast. Leg voor- en achterpand 
goede kanten op elkaar zo, dat de zakken op elkaar liggen. Speld de zakken en stik ze rondom dicht. Sluit 
daarna de mouw- en zijnaden. Maar de jas verder zoals boven beschreven.  

Zie voor de videobeschrijving: www.farbenmix.de  

Design bievenido colorido & farbemix 

Alle rechten behoren tot aan bienvenido colorido – Cornelia Simböck. Het is nadrukkelijk toegestaan de 
genaaide kledingstukken naar aanleiding van dit patroon te verkopen. Het kopiëren en verder geven van 
deze beschrijving alsook de massaproductie is niet toegestaan. Voor eventuele fouten in de beschrijving 
kunnen wij geen verantwoording nemen.  


