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XANTHOS 

Design: Eva Klapetz  

     

gevoerde anorak  

 

knippen:  

bij het knippen van de gevoerde jas in de 
middenvoorlijn van het patroon de kniplijn 
voor de capuchon en het bovenvoorpand.  

 

Leg de zakdelen goede kanten op elkaar 
(g.k.o.e.) een stik ze vast. Er kan een 
reepje boordstof iets uitgerekt meegestikt 
worden. Stik deze tussen de twee 
zakdelen uit.   

 

Keer de zak en stik de zakingangen twee 
keer door.   

Speld de zak op het voorpand en bewerk 
dit pand verder als één geheel.    
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Stik de middenstrook aan het onderste 
voorpand, vouw de naden naar boven en 
stik ze door.   

Speld de capuchondelen g.k.o.e. en stik 
ze vast.  

 

Vouw de windvanger voor over de 
voorsluiting in de lengte dubbel en stik de 
korte kanten op elkaar. Knip de hoeken 
schuin weg en keer de strook. Stik hem 
door. 

 

Leg de windvanger met de open rand 
langs de voorkant en stik hem vast. 
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Vouw de naadtoeslagen van de 
voorpanden naar binnen. Speld de 
voorpanden op het middenstuk, de delen 
liggen tegen elkaar aan.  

 

Stik de dwarsnaad. Vouw de naadtoeslag 
naar beneden en stik hem smal door. 

 

Sluit de schoudernaden. Zet de mouwen 
in de armsgaten. 
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Stik de capuchon in de hals. 

 

Sluit de mouwnaden en aansluitend de 
zijnaden. 

 

Maak een strook van boordstof of van 
dezelfde jasstof. Stik de korte kanten aan 
elkaar en laat een stukje open voor een 
koord.              

Er kan ook elastiek in de onderste strook 
geregen worden.  
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Vouw de strook in de lengte dubbel met 
de goede kanten op elkaar. Stik de 
dubbele strook g.k.o.e. aan de onderkant 
van de anorak.   

Er kan middenvoor aan de capuchon ook 
een strook boordstof mee gestikt 
worden.    

 

Maak de voering-jas op dezelfde manier. 

 

Keer de buitenste jas en stop de voering 
er in. De goede kanten van de stof liggen 
nu op elkaar.    

Stik de onderkanten op elkaar.  
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Keer de jas weer naar de goede kant. Stik 
de tunnel door en rijg er een koord of 
elastiek in.    

De mouwzomen kunnen tegen elkaar 
in naar binnen gevouwen en doorgestikt 
worden. Laat daarbij ook een stukje open 
en stik nog een keer in een afstand van 
ca. 1,5 cm een naad zodat er een 
tunneltje ontstaat. Rijg elastiek in de 
tunnel en sluit de opening.  

Of stik een boordje aan de mouw zoals 
HIER beschreven.    

   

 

Trek de capuchon zover naar elkaar toe 
dat ze met de goede kanten op elkaar 
liggen (let op dat ze niet verdraaid zitten) 
Stik ze op elkaar.   

 

Keer de capuchon en speld de 
naadtoeslagen van de middenvoorkanten 
van voering en anarok-buitenkant tegen 
elkaar in. Stik ze aan de goede kant door.  

Er kan hier ook een rits tussenuit worden 
gestikt.  
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Sla drukkers in of zet knopen aan en maar 
knoopsgaten.  

KLAAR !  

   

ongevoerde anorak  

 

NEEM VOOR DE ONGEVOERDE ANORAK 
EEN MAAT KLEINER. VERGELIJK VOOR 
HET KNIPPEN VAN DE STOF DE MATEN 
VAN HET KIND MET DE TABEL!  

De capuchon kan van enkele stof gemaakt 
worden, maar dubbel staat ook leuk. Bij 
de puntmuts is een normale muts als 
voering voldoende.  

Zet beide capuchons in elkaar en knip de 
naden korter.   

Leg de capuchons met de goede kanten 
op elkaar en stik de voorranden.  

Keer de capuchon naar de goede kant en 
stik de voorrand door.   

 

Sluit de schoudernaden .  

Speld de capuchon in de hals. Vouw de 
aangeknipte beleggen van de voorpanden 
over de capuchon heen en stik hem vast.  
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Vouw de knooplijsten over elkaar heen en 
stik het bovenvoorpand aan de onderkant 
vast. 

 

Maak de anorak verder zoals boven 
beschreven.  .  

   

KLAAR !  

 


