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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. 

PELLWORM is een basis-patroon voor een getailleerd fleecejack met capuchon of met een hoge rechtop-
staande kraag. Door de Weense naden in het voor- en achterpand valt hij iets aansluitend. Ook de mouwen 
hebben een naad. Het jack kan door de smalle snit goed als binnenjas onder bv een regenjas gedragen wor-
den. Een split voor de duim in de mouwzoom verhindert het naar boven glijden van de mouw bij het aankle-
den. In de deelnaden vóór kunnen steekzakken genaaid worden. Het jack sluit met een rits of met knopen. 
In het laatste geval moet een beleg aangeknipt worden.              
 
Alle fleecesoorten kunnen gebruikt worden, maar bouclé, borg en dikke joggingstof zijn zeker ook geschikt.                          
 
Neem de precieze maten op en vergelijk die met de maten in de tabel. Zoals bv borstomvang, dat is een 
belangrijke maat-meter voor dit patroon! 
 
Een uitvoerige stap-voor-stap beschrijving met veel foto’s en designvoorbeelden zijn de vinden op onze ho-
mepage www.farbenmix.de . 
 
Begin met het opnemen van de maat, let op wijdte en lengte!               
 

Benodigdheden 
 

Materiaal/maten  
34/36 

S 

38/40 

M 

42/44 

L 

46/48 

XL 

50/52 

XXL 

bovenwijdte 90 cm 98 cm 106 cm 114 cm 126 cm 

schouderbreedte 10,6 cm 11,0 cm 11,4 cm 11,8 cm 12,4 cm 

lengte voor 64 cm 66 cm 69 cm 72 cm 75 cm 

mouwlengte 66 cm 66,5 cm 67 cm 67,5 cm 68 cm 

Fleece, (140 cm breed)  195 cm 200 cm 205 cm 210 cm 215 cm 

deelbare rits voor het 

jack met kraag 
60 cm 65 cm 65 cm 70 cm 70 cm 

deelbare rits voor het 

jack met capuchon 
55 cm 55 cm 60 cm 60 cm 65 cm 

fournituren evt. Naadband, vlieseline, knopen 

 
Knippen 
Knip de patroondelen uit de stof, let op de draadrichting. Neem de tekens van het patroon (de kleine 
streepjes aan de rand van het patroon) over op de stof. 
Knip de patroondelen met naadtoeslag uit de stof behalve het zakbeleg aan de voorkant.                                                  
Knip aan de onderkant een zoom aan van 2,5 cm. 
Dit jack kan ook met rekbaar band worden afgewerkt. Knip in dat geval de voorrand van de capuchon, de 
zakingangen en de mouwzomen ZONDER naadtoeslag.                                    
De duimuitsparingen zijn nicht persé nodig en kunnen weggelaten worden. 
Bij gebruik van dikke fleece in het raadzaam de beleggen van voor- en achterpand van een dunnere stof (bv 
een katoentje) te knippen. 
Let op: Bij een jack met rits is de middenvoorlijn de kniplijn. Bij de capuchon en bij de kraag moet aan de 
voorrand 1,5 cm weggelaten worden, de middenvoorlijn staat daar nl niet in het patroon aangegeven.                                    
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Kniplijst         
 1 –  voorpand midden  2 x 
 2 –  zij-voorpand     2 x 
 3 –  achterpand midden 2 x 
 4 –  zij-achterpand   2 x 
 5 –  zakbeleg  2 x 
 6 –  bovenmouw 2 x 
 7 –  ondermouw  2 x 
 8 –  capuchon 2 x 
 (9 –  kraag      2 x aan de stofvouw) 
 10 –  voorpandbeleg 2 x 
 11 –  halsbeleg achter        1 x aan de stofvouw 
 
 
werkwijze 
tip: de deelbare rits moet iets korter zijn dan de voorkanten van het jack. Om een hele precieze maat te maken zijn er in 
de speciaalzaak kleine metalen klemmetjes te koop waarmee de rits ingekort kan worden.         
I.p.v. een rits kan er ook een sluiting met knopen gemaakt worden. Verstevig daarvoor het hele voorpandbeleg met 
vlieseline, tenzij er voor het beleg een stevige stof gebruikt wordt. 
 

Jack met capuchon en rits                     

1. Werk alle delen af.           

2. Speld de capuchondelen g.k.o.e. en stik de boven- en achternaad. Vouw de voorrand van de capuchon 
naar binnen en stik hem vast. Stik de figuurnaden en stik ze in een driehoekje volgens de tekens aan 
de goede kant door.                                                    

3. Vouw de naden van de zakingangen naar binnen en stik ze vast. Speld de middenvoorpanden achter de 
zakingangen. Stik de bovenkant van de zak door en stik de zijnaden op de naadtoeslag op elkaar.                                                                               

4. Stik de zijpanden volgens de tekens aan de midden-voorpanden. Vouw de naden naar de zijpanden en 
stik ze aan de goede kant door.                                     

5. Speld de midden-achterpanden g.k.o.e. en stik de middenachternaad. Stik hem aan de goede kant 
door. Stik de zij-achterpanden g.k.o.e. aan het middenachterpand. Vouw de naden naar de zijkant en 
stik ze aan de goede kant door.                         

6. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. Sluit de schoudernaden en de zijnaden.                         

7. Speld middenachter van de capuchon op middenachter van de hals. Stik van daar uit naar twee kanten 
de capuchon in de hals. De voorrand van de capuchon valt 1 tot 2 cm vóór de jas-voorrand (midden-
voor) 

8. Speld de bovenmouw volgens de tekens g.k.o.e. aan de ondermouw. Stik eerst de lange mouwnaad. 
Vouw de naad in de bovenmouw en stik hem aan de goede kant door. Stik de kortere mouwnaad 
g.k.o.e. tot aan het teken voor de duimuitsparing.                                      

9. Vouw de naden in het duimsplit naar twee kanten, stik ze rondom vast. Verstevig het einde van de 
naad met een trensje. Stik bij het open einde van het duimsplit de mouwuiteinden met een paar steek-
jes over elkaar heen. Vouw de zoom naar binnen en stik hem met een rekbare steek, bv een stikkende 
zigzag, door.                                                 

10. Speld de mouwen in het jasje g.k.o.e. Let op de tekens, ze moeten op elkaar vallen. Stik de mouwen in 
de armsgaten.                                                                                                                        

11. Strijk naadband aan de verkeerde kant van de stof langs de voorpandbeleggen (als het beleg van ste-
vige/niet rekbare stof is, dan is verstevigen niet nodig).       
Stik de voorpandbeleggen aan het achter-halsbeleg g.k.o.e. Stik de naad aan de goede kant door en 
werk het deel rondom af.                                 

12. Speld de rits met de goede kant naar boven op de goede kant van het voorpandbeleg. Het ritsband ligt 
langs de voorkant van het beleg en de tandjes wijzen naar buiten. Het makkelijkste gaat dit als de rits 
open is.                                      
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13. Vouw de bovenste uiteinden van de rits naar het midden en stik de rits vast.                             

14. Speld het beleg g.k.o.e. langs de hals en stik het vast. De capuchon ligt naar beneden tussen het beleg 
en het jack in.  
Middenachter kan een stukje band mee gestikt worden om later het fleecejack aan op te hangen.                               

15. Stik het beleg van boven naar beneden langs de voorkanten op elkaar. De rits ligt tussen jack en beleg.                                 

16. Stik de korte kanten van de beleggen aan de onderkant vast. 
Knip de naden in de hals korter, de hoeken schuin af. Keer het beleg naar binnen en zet het met spel-
den vast.                                  

17. Stik het jack rondom voetjebreed door. Hierbij wordt de voorkant van de zak vastgezet.                                           

18. Speld de zoom en stik hem vast. 
 

Jack met kraag en rits            

1. Werk alle patroondelen af en zet het jack in elkaar zoals beschreven bij de capuchon-variant van punt  
3 – 6 . 

2. Speld middenachter van het buitenste kraagdeel g.k.o.e. aan middenachter van de hals. Stik van hier 
uit de kraag naar twee kanten in de hals. De voorkant van de kraag eindigt op dezelfde plaats als de 
voorkant van het jack.                             

3. Speld de bovenmouw volgens de tekens g.k.o.e. aan de ondermouw. Stik eerst de lange mouwnaad. 
Vouw de naad in de bovenmouw en stik hem aan de goede kant door. Stik de kortere mouwnaad 
g.k.o.e. tot aan het teken voor de duimuitsparing.                                                                

4. Vouw de naden in het duimsplit naar twee kanten, stik ze rondom vast. Verstevig het einde van de 
naad met een trensje.  Stik bij het open einde van het duimsplit de mouwuiteinden met een paar steek-
jes over elkaar heen. Vouw de zoom naar binnen en stik hem met een rekbare steek, bv een stikkende 
zigzag, door.                                                                                                                                            

5. Speld de mouwen in het jasje g.k.o.e. Let op de tekens, ze moeten op elkaar vallen. Stik de mouwen in 
de armsgaten.                                                                                                                                                               

6. Strijk naadband aan de verkeerde kant van de stof langs de voorpandbeleggen (als het beleg van ste-
vige/niet rekbare stof is, dan is verstevigen niet nodig). Stik de voorpandbeleggen aan het achter-
halsbeleg g.k.o.e. Stik de naad aan de goede kant door en werk het deel rondom af.                                      

7. Speld middenachter van het kraagbeleg g.k.o.e. aan middenachter van het halsbeleg. Begin van hieruit 
met stikken naar twee kanten. De kraag-voorkant eindigt gelijk met de voorkant van het jack. Hier tus-
sen uit kan een lusje mee gestikt worden als ophanglusje.                                                                        

8. Speld de rits met de goede kant naar boven op de goede kant van de belegkraag en het voorpandbeleg. 
Het band van de rits ligt langs de voorrand van het beleg en de tandjes wijzen naar buiten. Het makke-
lijkst gaat dit met de rits open.                                         

9. Vouw de bovenste uiteinden van de rits naar het midden en stik de rits vast.                                                                           

10. Speld de buitenste kraag en de belegkraag langs de bovenkant g.k.o.e. en stik ze vast. 

11. Stik het beleg van boven naar beneden langs de voorkanten. De rits ligt tussen jack en beleg in.                                             

12. Stik de beleggen aan de onderkanten vast. 
Knip de naden in de hals korter, de hoeken schuin af. Keer het beleg naar binnen en zet het met spel-
den vast.  

13. Stik het jack rondom voetjebreed door. Hierbij wordt de voorkant van de zak vastgezet. Zet eventueel 
buitenkraag en belegkraag in de aanzetnaad op elkaar vast.                                                                                                               

14. Vouw de zoom naar binnen, speld en stik hem vast.  

 
Klaar! 
 
Veel plezier en succes met Pellworm! 


