farbenmix.de

Big Lady Neve

Big Lady Neve herfst- en winterjas
Big Lady Neve is een patroon van een parka voor de winter en de herfst. Hij heeft grote zakken, een lekkere warme
capuchon, een windvanger en warme voering. Zo is het de perfecte jas voor de koude maanden.
De tunnel met elastiek in de taille geeft de mogelijkheid de wijdte aan te passen en staat ook nog leuk.
Op het patroon staan de maten 46 t/m 58
Stap-voor-stap beschrijving: www.farbenmix.de Voordoe-video: www.youtube.com/mialuna24
Materiaal:
Gebruik voor de buitenkant van de jas het liefst niet rekbare jassenstoffen zoals katoen met een laagje, twill, wollen
stoffen, canvas, dry oilskin, jeans, cord of waterdichte jassenstoffen.
Voor de voering kan bijna iedere middeldikke stof gebruikt worden zoals borg, fleece, (katoenen) jogging, pluche en
gesteppte voeringstof.
Stofverbruik:
De maten in de tabel zijn van het kledingstuk zelf. Neem voor het begin de maat op en let vooral op wijdte en lengte. Vergelijk de patroondelen eventueel met een passende jas.
Kijk voor de tabellen op het Duitse patroonblad
Knippen:
Kniplijst voor de buitenste stof:
1 – voorpand midden
2 - voorpas
3 - voor knooplijst
4 - onderslag
5 – achterpand
6 – achterpas
7 – opgestikte zak
of
7a – binnenzak
8 – zakklep
9 - mouwen
10 – capuchon
11 – capuchonstrook
12 – voorpandbeleg
13 – voorpand-zoombeleg
14 – achterpand-zoombeleg
15 – mouwbeleg
16 – splitbeleg
17 – taille-tunnelstrook

2x
2x
1x
2x
1 x aan de stofvouw
2x
4x
4x
2x
2x
1x
2x
2x
2x
2x
2x
1 x aan de stofvouw

Kniplijst voor de voering:
18 – voorpand voering
2x
19 – achterpand voering
2x
9 – mouw voering
2x
10 – capuchon
2x
11 – capuchonstrook
1x
Tip: maak de voeringmouw iets korter dan de mouw van de buitenste stof. Vouw daarvoor patroondeel 9 bij de lijn:
“schnittkante Futtermaterial” naar binnen om en knip de voeringmouw langs deze lijn met naadtoeslag uit de voeringstof.
20 – mouwboordjes
2 keer aan de stofvouw
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Werkwijze:
Lady Neve wordt met een normale rechte steek genaaid. Vouw of strijk na iedere naad de naadtoeslag naar een
kant en stik de naad aan de goede kant door. Bij de voering is het beter de naden open te vouwen en/of te strijken
en aan beide kanten door te stikken. De naadtoeslag hoeft niet afgewerkt te worden.
Werkbeschrijving:
1. Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. Neem de patroontekens over op de stof. Verstevig naar wens
de belegdelen met dun volumevlies.
2. Stik de figuurnaad in het voorpand, vouw hem naar boven en strijk hem plat. Stik de voorpas aan het voorpand.
3. Stik in alle vier de zakdelen de figuurnaden. Knip de naadtoeslag van de figuurnaad terug. Stik twee zakdelen met
de goede kanten op elkaar maar laat aan de bovenkant een stukje open om te keren. Verstevig de plaats waar de
drukker komt. Keer de zak, duw de hoeken netjes uit. Stik de bovenkant door en sluit daarbij gelijk de keeropening.
Stik twee zakklepdelen op elkaar en laat de bovenkant open om te keren. Verstevig de plaats waar de drukker komt.
Keer de klep, duw de hoeken netjes uit en stik de randen door op de bovenkant na, die blijft open.
4. Vestevig de voorranden van de voorpanden voor de drukkers. Speld de zakken op de aangegeven plaats. Stik ze
vast. Doe hetzelfde met de zakkleppen.
5. Stik de achterpas aan het achterpand. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en sluit de schoudernaden.
6. Zet de mouwen in de armsgaten. Let daarbij op de patroontekens. Stik het mouwbeleg aan de mouwuiteinden
(nog niet doorstikken!) Sluit mouw- en zijnaden in één keer. Vouw het mouwbeleg naar binnen en stik de rand smal
door.
7. Verstevig de plaats waar de nestels komen en sla de nestels volgens de patroontekens in de stof. Speld de tunnelstrook aan de binnenkant van de jas. Stik de tunnelstrook vast, rijg het koord erin.
8. Verstevig de plaatsen in de capuchon waar de nestels en drukkers komen. Sla de nestels in. Stik de capuchonstrook tussen de capuchondelen. Stik de capuchon aan de hals.
9. Stik de voering-capuchon in elkaar. Stik de splitbeleggen aan het achterpand midden. Stik de achterpanden aan
elkaar en stik volgens de patroontekens de plooi voor meer bewegingsvrijheid in het voeringachterpand. Stik ook de
achterpand-zoombeleggen aan het voering-achterpand. Strijk de naadtoeslag naar boven maar stik nog niet door!
10. Stik de voorpandbeleggen aan het voering-voorpand. Zo ook de zoombeleggen van het voering-voorpand. Stik
de voeringdelen in elkaar net als de buitenste jas maar laat nu een flink stuk in de zijnaad open om te keren.
11. Stik de voorrandstrook, de onderslagdelen met de g.k.o.e.. De lange rechte kant blijft open. Keer de onderslag,
duw de hoeken netjes uit en stik hem door. Leg de linker ritshelft zo op de onderslag dat de rechte ritskant gelijk
loopt met de onderkant van de onderslag en er boven nog 3 cm over is om om de rits heen te leggen. Stik de rits
vast. Stik de rits met onderslag samen op de linker voorpandrand van de buitenste jas. Stik de andere ritshelft op de
rechter jasvoorrand.
12. Speld de jas en voeringjas rondom op elkaar: begin daarbij bij de capuchon. Rits en onderslag liggen tussen buitenkant en voeringjas in. Stik de jassen rondom op elkaar. Knip de hoeken schuin weg, de split middenachter bijna
tot aan de naad inknippen, keer de jas door de keeropening in de zijnaad. Duw alle hoeken en randen netjes uit. .
Stik de voorrand, de capuchon en de zoom langs de randen door. Stik de tunnel in de taille en in de capuchon door
op de breedte van de nestels en beleg. Rijg koord door de nestels.
13. Vouw de boordjes voor de mouw dubbel en stik ze aan het mouwbeleg. Stik naar wens eventueel het mouwbeleg nog een keer door.
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14. Windvanger verstevigen en de drukkers erin slaan. Vouw de strook in de lengte dubbel, g.k.o.e. en stik de korte
kanten dicht. Knip de hoeken schuin af, keer de windvanger en duw de hoeken goed naar buiten. Speld de strook
met de open kant richting de rits op het rechter voorpand. Stik hem vast. Strijk de windvanger naar het midden en
stik hem zo door dat de stof over de vorige naadtoeslag heen valt.
15. Keer de keeropening in de voering. Sla de laatste drukkers in de windvanger. KLAAR!
Variatie: Lady Neve kan ook met binnenzakken gemaakt worden. Hoe dat moet kun je zien bij de stap-voor-stap
beschrijving op www.farbenmix.de. De parka kan ipv met drukkers ook met knopen of klittenband gesloten worden.
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