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Jace
Beschrijving jas „Jace“
jas met deelnaden by mialuna24.de

„Jace“ is een jas die van een stevige stof+ dunne voering gemaakt kan worden. Maar maak hem gerust ook
van rekbare stof. De jas hoort nauwsluitend te zitten en eindigt op heuphoogte. Wil je een ruimere/langere
jas of een dikkere voering (zoals bv fluffy-fleece of borg), kies dan voor een maatje groter.
Jace kan met capuchon of kraag, met rits of drukkers gemaakt worden. Zonder deelnaden heb je een mooi
basispatroon van een jas.
Gebruik voor „Jace“ bijv ribcord, poplin, jassenstoffen zoals chintz of taslan, of een andere niet-rekbare stof.
Voor de voering is fleece, wintertricot, badstof of andere warme stoffen geschickt, zolang ze niet te dik zijn.
Voor dikkere voeringstoffen moet echt een maat groter worden gekozen.
Jace kan ook gemaakt worden van dikkere rekbare stoffen zoals nickyvelours, joggingstof, katoenen fleece
of borg. Je kunt hem dan van enkele stof maken of voeren.
Op dit patroon staan de dubbele maten : 74/80 t/m 158/164.
Materiaal/maten (afmetingen in cm)
De maten in de tabel zijn de maten van het gemaakte kledingstuk.
Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op wijdte en lengte! Vergelijk eventueel de maten met een
goed passend shirt en pas eventueel de wijdte of lengte aan.
maten in cm

74/80

86/92

98/104

110/116

122/128

134/140

146/152

158/164

bovenwijdte

65,5

67

70

73

78

84

90

96

lengte voor

33

37

41

46

50

55

59

62

ruglengte

33

37

41

45

50

55

60

63

mouwlengte

26,4

32

38

43

48

52

57

62

materiaal/maten

74/80 86/92

98/104

110/116

122/140

134/140

146/152

158/164

stof, 140 cm ,
jas met capuchon
(1 x voor de voering en 1
keer voor de buitenkant)

70

75

85

100

105

110

120

135

stof, 140 cm ,
jas met kraag
(1 x voor de voering en 1
keer voor de buitenkant)

60

65

70

85

90

100

105

120

boordstof
45 cm rondgebreid

35

35

35

35

40

40

45

45

rits * lengte in cm

32

37

41

46

50

55

59

62

verder nog

sierband, evt vliesofix voor de elleboogstukken. Voor de jas zonder rits:
drukkers of KamSnaps, vlieseline

* De opgegeven ritslengten zijn evenlang als de voorranden van de jas. Als een rits in de opgegeven lengte
niet te koop is, kun je de rits ook zelf korter maken. Hoe dat moet kun je vinden op: www.farbenmix.de . Als
je de ritsen uit de winkel koopt die in stappen van 5 cm groter worden, rondt dan de lengte af.
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Kniplijst
Jas met capuchon
buitenste stof
1 - voorpand onder

jas met kraag

voering

buitenste stof

2x

1a - voorpas
(van het voorpand
overnemen)

2x

2 – achterpand

1x aan de
stofvouw

voering

2x
2x

2x

1x aande stofvouw

1x aan de
stofvouw

2a – achterpas
(van het achterpand
overnemen)

1x aan de
stofvouw

1x aan de
stofvouw

3 - mouw

2 x aan de
stofvouw

3a – elleboogstukken
(rond oder vierkant)

2x
(evt. dubbel 4 x)

2x
(evt dubbel 4 x)

4 – zakbeleg
(met ronde zakingang)

2x

2x

4a – zak
(zonder ronde zakingang)

2x

2x

5 - capuchon zijkant

2x

2x

5a- capuchon midden

1x

1x

2 x aan de
stofvouw

2 x aan de
stofvouw

6 - kraag

2x

1x aan de
stofvouw

2 x aan de
stofvouw

2x

Tip: voor- en achterpand van de voeringjas kunnen aan één stuk geknipt worden zonder deelnaden. Bij de
versie met kraag, kan deze naar wens ook van boordstof worden geknipt. Zak en voeringzak kunnen van
hetzelfde patroondeel worden overgetrokken en de passen staan met een stippellijntje in het voor- en
achterpand getekend. Deze moeten na het overtrekken op die lijn worden doorgeknipt. Voor- en
achterpand kunnen naar wens met of zonder boordjes worden gemaakt, let daarvoor op de lijnen in het
patroon.
Knippen boordstof:
boordstof is er in veel verschillende kwaliteiten en rekbaarheid. De lengte die nodig is voor de boordjes is
daarmee afhankelijk van de gebruikte boordstof. Knip voor de veiligheid de stroken wat ruimer.
maten in cm
74/80
86/92
98/104
110/116 122/128 134/140 146/152 158/164
(lengte x
breedte)
mouwboord 2x
zoomboord

12 x 19

12 x 20

14 x 21

14 x 21,5

14 x 22,5

16 x 23,5

18 x 24,5

18 x 25

11,5 x 57,5

12 x 59

13 x 62

13 x 65

14 x 70

14 x 76

15 x 82

15 x 88

Werkwijze : Jace wordt genaaid met een steek die bij de gekozen stof hoort. Zo neem je rechte steken voor
niet-rekbare stoffen en is een rekbare steek juist weer nodig voor rekbare stof. Ook kan er gebruik worden
gemaakt van de lockmachine.
Lees voor het naaien de beschrijving één keer helemaal door.
Een video hoe de jas gemaakt wordt, vind je hier: http://www.youtube.com/mialuna24
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Werkbeschrijving jack met capuchon en rits:

1. Knip alle patroondelen met naadtoesslag uit de stof. Knip de zakingangen zonder naadtoeslag. Neem
alle patroontekens over op de stof. Voor- en achterpand van de voering kunnen beide als één deel
geknipt worden!
2. Leg de voorpassen met de goede kanten op elkaar op de voorpanden. Leg de achterpas met de g.k.o.e.
op het achterpand. Stik de passen vast. Vouw de naadtoeslag naar een kant en stik ze aan de goede
kant door.
3. Leg het zakbeleg met de zakingang goede kanten op elkaar op het voorpand. Stik de zakingang door,
knip de naadtoeslag korter of knip hem tot vlak voor de naad in. Vouw het beleg naar binnen, duw de
ronding netjes uit en strijk het. Stik de zakingang door. Leg het andere zakdeel onder het zakbeleg en
stik deze twee delen op elkaar. Stik het voorpand NIET mee. Stik naar wens de zak op het voorpand
door. Stik de zak op de zijnaad en onderkant vast.
4. De elleboogstukken kunnen gevoerd worden of met behulp van vliesofix op de stof strijken en rondom
afwerken met een (sier)steek zoals bv een dichte zigzagsteek. Op het patroon staat aangegeven waar
het elleboogstuk moet komen. Let daarbij op, dat er een rechter en een linker mouw is.
5. Leg voor- en achterpanden goede kanten op elkaar en sluit de schoudernaden. Vouw de naadtoeslag
naar een kant en stik ze door. Speld de mouwen in de armsgaten, de ellleboogstukken wijzen dan naar
het achterpand. Stik de mouwen vast. Leg de jasdelen met de goede kanten op elkaar en sluit de zij- en
mouwnaden in één keer.
6. Speld en stik de capuchonzijdelen aan het capuchonmiddendeel. Leg de naadtoeslag naar een kant en
stik hem aan de goede kant door. De buitenkant muts kan met een boordje afgewerkt worden. De
lengte van het boordje moet dan iets korter zijn dan de capuchonvoorrand. De breedte ca 4 cm. Vouw
de strook in de lengte dubbel en stik hem met de open kant aan de capuchonrand. Laat de strook vlak
voor het einde van de rand over deze rand uitlopen. Stik het boordje vast, knip de overstaande
reststrook af. Speld de capuchon met de goede kanten op elkaar in de hals en stik hem vast.
7. Stik de zoomboord iets uitgerekt enkel met de goede kanten op elkaar langs de zoom van de jas.
8. Maak de voeringjas op dezelfde manier als de buitenkant. Bij de hals kan een lusje meegestikt worden.
9. De nog vrije kant van het zoomboordje iets uitgerekt enkel met de goede kanten op elkaar langs de
onderkant van de voeringjas naaien. Doe de rits open. Speld één kant met de tandjes naar buiten en
naar beneden wijzend langs de voorrand van het buitenste jack. Vouw de bovenkant van de rits naar
binnen weg. De onderkant van de rits begint in het midden van het boord. Stik deze ritskant vast met
een ritsvoetje en de naald helemaal naar links. Speld of plak met stylefix de tweede helft van de rits
aan de andere voorkant. Doe de rits voorzichtig dicht en kijk of alle deelnaden netjes op elkaar
aansluiten. Indien nodig de nog niet vastgenaaide kant opnieuw vastplakken. Doe de rits weer open en
stik de tweede ritshelft vast.
10. Stop voeringjas en buitenste jas met de goede kanten in elkaar. Speld de jassen langs de randen op
elkaar. Laat bij de rits een stuk open om te keren. Stik de jassen op elkaar. Stik bij de rits vlak naast de
vorige naad. Knip de naadtoeslag in de hoeken van de capuchon wat af en eventueel ook wat brede
naden wat afknippen. Keer de jas door de keeropening.
11. Als er mouwboordjes aan de mouwen moeten komen, stik deze dan iets uitgerekt aan de goede kant
van de buitenste mouwen.
12. Schuif de buitenste en voeringmouwen in elkaar en kijk of de voering niet gedraaid zit. Vouw de zoom
van de beide mouwen bij de naadtoeslag naar binnen. Grijp deze mouwzomen samen vanuit de
keeropening en trek de mouwen naar buiten. De zomen vallen tegenelkaar. Speld ze vast en stik ze
rondom op elkaar. Als er een boordje aan de buitenste mouw zit, dan ligt deze nu tussen de buitenste
en voeringmouw in. Stik vast en trek de mouw weer door de keeropening naar de goede kant.
13. Vouw de naadtoeslag in de keeropening naar binnen en speld hem vast. Stik het jack aan de goede
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kant romdom door en let daarbij op dat de voering niet ergens geplooid zit en niet tever uitsteekt. De
keeropening daarbij dichtstikken.
KLAAR !
Werkbeschrijving jack met kraag en drukkers:
1. Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. Knip aan de voorrand 2 cm naadtoeslag extra aan,
zodat de rand met knopen straks genoeg over elkaar heen kan vallen.
(als het jack met drukkers ook met capuchon wordt gemaakt, knip dan ook bij de rechte rand van de
capuchon 2 cm extra aan!)
De zakingangen kunnen zonder naadtoeslag geknipt worden. Neem alle patroontekens over op de stof.
Knip de voor- en achterpanden van de voering zonder deelnaden als één deel. Denk ook hier aan 2 cm
extra naadtoeslag langs de voorrand.
2. Maak de buitenste jas en voeringjas zoals beschreven bij stap 2-5. Voor wat extra stevigheid van de stof
bij de drukkers is het beter de voorranden van de buitenste jas te verstevigen met bijv vlieseline.
3. Leg de kraagdelen met de goede kanten op elkaar en stik de bovenrand. Keer de kraag en stik hem aan
de goede kant door.
4. Speld de kraag in de hals en laat daarbij aan beide kanten de voorste 2 cm vrij. Stik de kraag op de
naadtoeslag van de hals.
5. Stik een lange kant van het zoomboord iets uitgerekt met de g.k.o.e. langs de zoom van de buitenste
jas en de voering.
6. Leg de beide jassen met de goede kanten op elkaar: de kraag ligt er tussen in. Speld de randen rondom
op elkaar en laat daarbij aan de voorrand een stuk open om te keren. Let op dat de naden van de
boord op elkaar vallen. Stik de jas rondom op elkaar. Keer de jas door de keeropening.
7. Maak de mouwen zoals boven beschreven bij stap 12.
8. Vouw de naadtoeslag van het voeringjack bij de keeropening naar binnen en speld hem vast. Stik de
voorrand van de jas rondom door. Let daarbij op dat de voering glad ligt en niet te veel uitsteekt.
9. Knijp drukkers in de voorrand.
KLAAR !
Variaties
OpgestikteTaschen: voor zakken die op de jas worden genaaid het patroondeel 4 vier keer knippen.
Patroondeel 4 a vervalt dan. Bij gebruik van rekbare stoffen voor de zakken op een voorpand jas van niet
rekbare stof is het beter de zakdelen met vlieseline te verstevigen. Leg twee zakdelen met de g.k.o.e. en stik
de zakingang en de buitenste ronding op elkaar. Knip de naadtoeslag wat korter of knip de naadtoeslag
rondom tot vlak voor de naad in. Keer de zak en strijk hem mooi in model. Stik de zakingang door. Speld de
zakken op de voorpanden en stik ze vast. Stik met een paar steekjes de zijkant en onderkant op de
naadtoeslag vast en maak het jack zoals boven beschreven verder.
Jas zonder zoomboord: knip voor deze variant de lange zakken en de lange voor-en achterpanden en ook
de langere mouwen. Bij het inelkaar zetten van de voering en buitenste jas vervallen de boordjes. Er wordt
dan niet alleen de voorkanten op elkaar genaaid, maar ook de onderkant rondom. Bij het doorstikken
helemaal rondom naaien en de keeropening aan de voorkant gelijk sluiten.
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