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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. 

Dit wordt vast en zeker een lievelingsjas! 
Hij staat leuk op jurken en rokken, is een goede jasvervanger, stoer van dikke gebreide 
stoffen, maar ook leuk gemaakt van nickyvelours, blouclé of fleece. 
Het manteltje is snel klaar, kan met of zonder capuchon genaaid worden en is ook voor 
beginnende naaisters geschikt. 
 
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 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164 

bovenwijdte 68 cm 70 cm 72 cm 76 cm 80 cm 88 cm 96 cm 

schouderbreedte 7,3 cm 7,7 cm 8,1 cm 8,7 cm 9,3 cm 10,0 cm 10,6 cm 

lengte voor 43 cm 50 cm 56 cm 65 cm 74 cm 83 cm 92 cm 

mouwlengte 33 cm 37 cm 41 cm 46 cm 51 cm 56 cm 61 cm 

stof  

(140 cm breed)  
95 cm 105 cm 115 cm 130 cm 155 cm 195 cm 205 cm 

fournituren 
knopen, drukkers of een deelbare rits; vlieseline of naadband (voor de jas met 

ritssluiting) 

 

Knippen        

Knip de patroondelen met naadtoeslag uit de iets rekbare stof. Let op de draadrichting. Neem 
de tekens van het patroon over op de stof (de kleine streepjes aan de rand van de 
patroondelen).                                  
De capuchon kan gevoerd worden, knip dan het capuchonpatroondeel 4 x ( 2x van de 
buitenste stof en 2x van voering). Als er dikke stof wordt gebruikt, is het wel verstandig om de 
voering voor de capuchon van een dunne stof te knippen, anders wordt de capuchon te zwaar 
of te dik. 
De jas kan ook zonder capuchon (patroondeel 4) gemaakt worden, er is dan wel een 
achterhalsbeleg nodig.   
Als er een ritssluiting in de jas gemaakt wordt, moet het voorpand met aangeknipt beleg langs 
de middenvoorlijn in twee delen geknipt worden (voorpand en voorpandbeleg) en als twee 
aparte patroondelen geknipt worden. Knip dan ook de capuchon zonder beleg, maar bij de 
middenvoorlijn dus 1,5 cm smaller af.                                          
 

Kniplijst        
 1 -  voorpand   2 x 
 2 - achterpand 1 x aan de stofvouw 
 3 - mouw  2 x 
 4 - capuchon 2 x 
 5 - achterhalsbeleg 1 x aan de stofvouw 
 6 - zak    2 x 
 
Werkwijze 
Gebruik voor rekbare stoffen ook rekbare steken (bv. de locker of een smalle zigzagsteek met 
normale lengte). Stik ook met een rekbare steek door (bv. een driegedeelde zigzagsteek).       
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Mantel met knopen of drukkers       

1. Werk alle patroondelen met de locker of met een zigzagsteekje af. 

2. Vouw het zakbeleg van de zak bij de vouwlijn naar buiten om en stik het beleg van de 
rechte(haakse) kant op elkaar. Knip de hoek schuin af, laat de andere kant open. Vouw het beleg 
naar binnen en stik de zakingang door. Vouw de naadtoeslagen van de rechte kant en de onderkant 
naar binnen en stik deze in een afstand van ca 0,7 cm vanaf de rand door. Laat de schuine kant zo 
zitten.                                                                                                                                   

3. Speld de zakken volgens de tekens van het patroon op de voorpanden. De schuine lange kant van 
de zak loopt gelijk met de zijkant van het voorpand. Stik de zak smal op de panden vast langs de 
zij- en onderkant. Stik de schuine kant op de naadtoeslag van de zijkant vast. Verstevig de 
zakingang met trensjes.                                                                                                                                          

4. Ongevoerde capuchon: speld de capuchondelen met de goede kanten op elkaar (g.k.o.e.) en stik de 
boven-en achternaad. Vouw de zoom naar binnen en stik hem vast.                                             
Gevoerde capuchon: speld de buitenste capuchon en de voeringcapuchon g.k.o.e. en stik de boven- 
en achternaad. Schuif de capuchons met de g.k.o.e. in elkaar en stik de voorranden vast. Keer de 
muts en stik de voorrand door.                                                                                             

5. Verstevig het aangeknipte beleg van de voorpanden met vlieseline. Verstevig ook het achterhalsbe-
leg. Stik de schoudernaden van de beleggen. Vouw de naden naar het achterpand en stik ze aan de 
goede kant door.                                                                                                  

6. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en stik de schoudernaden. Vouw de naden naar het voorpand en 
stik ze aan de goede kant door.                                          

7. Mantel zonder capuchon: vouw het aangeknipte voorpandbeleg langs de vouwlijn g.k.o.e. op het 
voorpand en het achterhalsbeleg langs de hals. Stik de hals. Knip de naadtoeslag korter en de hoe-
ken schuin af.                                                                                            
Mantel met capuchon: speld de capuchon volgens de tekens g.k.o.e. in de hals. Vouw het 
aangeknipte voorpandbeleg langs de vouwlijn g.k.o.e. over de capuchon langs de hals. Speld het 
beleg vast en stik het. De capuchon ligt hierbij tussen jas en beleg in en wijst naar beneden. Knip 
de naadtoeslag korter en de hoeken schuin af. Middenachter kan een stukje band als ophanglusje 
worden meegestikt.                                                                                                   

8. Stik aan de onderkant de naar buiten gevouwen (g.k.o.e.) beleggen op zoombreedte op het 
voorpand vast. Knip de hoeken schuin weg en knip de naadtoeslag wat korter.                     

9. Zet de mouwen in de armsgaten. Vouw de naadtoeslag in de jas en stik hem aan de goede kant 
door.                                                 

10. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en stik de zijnaden en aansluitend de mouwnaden.                         

11. Vouw het voorpand- en halsbeleg naar binnen en speld het goed vast. Vouw de zoom naar binnen 
en speld deze ook goed vast. Stik rondom het beleg en de zoom aan de goede kant door en vast.                            

12. Zoom de mouwen. 

13. Zet knopen aan en maak knoopsgaten of sla drukkers in.  
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Mantel met ritssluiting         

Tip: De deelbare rits moet 3 tot 5 cm 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. Maak de jas zoals boven beschreven van punt 1 t/m 4.                 

2. Verstevig de voorpandbeleggen en het achterhalsbeleg met vlieseline of strijk naadband langs de 
voorrand van het voorpandbeleg. Sluit de schoudernaden van voorpand en achterhalsbeleg. Vouw 
de naadtoeslag naar het achterpand en stik hem aan de goede kant door.                                                                      

3. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en sluit de schoudernaden. Vouw de naadtoeslag naar het 
voorpand en stik hem aan de goede kant door.                                         

4. Leg de rits met de goede kant naar boven op de goede kant van het voorpandbeleg. Het band van 
de rits loopt gelijk met de voorkant van het beleg en de tandjes wijzen naar buiten. Dit gaat het 
gemakkelijkst met een geopende rits.                

5. Vouw de bovenkanten van de rits naar het midden weg en stik de rits vast.                           

6. Mantel zonder capuchon: speld het voorpandbeleg en het halsbeleg rondom g.k.o.e. op de hals en 
langs de voorranden. Stik het beleg in de hals en stik het voorpandbeleg van boven naar beneden 
langs de voorranden vast. Knip de naadtoeslag korter en de hoeken schuin weg.                                                                          
Mantel met capuchon: speld de capuchon g.k.o.e. in de hals. Speld het voorpandbeleg en 
doorlopend het achterhalsbeleg g.k.o.e. langs de voorranden en in de hals. De capuchon ligt er tus-
sen. Stik het beleg langs de hals en stik de voorranden aan beide kanten van boven naar beneden 
vast. Knip de naadtoeslag korter en de hoeken schuin af.                                                                                                                                                                                                              
Stik middenachter een stukje band mee als ophanglusje.                                

7. Stik aan de onderkant de naar buiten gevouwen (g.k.o.e.) beleggen op zoombreedte op het 
voorpand vast. Knip de hoeken schuin weg en knip de naadtoeslag wat korter.                      

8. Zet de mouwen in de armsgaten. Vouw de naadtoeslag in de jas en stik hem aan de goede kant 
door.                                                 

9. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en sluit de zij- en mouwnaden in één keer.                                 

10. Vouw het voorpand- en halsbeleg naar binnen en speld het goed vast. Vouw de zoom naar binnen 
en speld deze ook goed vast. Stik vlak langs de rits door. Stik rondom het beleg en de zoom aan de 
goede kant door en vast.  

11. Zoom de mouwen. 

 

Klaar ! 

 

Veel plezier en succes met QUERIDA! 


