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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. 

Deze mantel ziet er in elke stijl gewoon prachtig uit. Eenvoudig te maken van gewalkte loden, met afgezette 
zakken en kraag, of gevoerd met geruite katoen of zachte borg.                               
 
Deze mantel staat altijd mooi.              
 
Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto’s en veel designvoorbeelden zijn 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 gemaakte kledingstuk 

materiaal/maten  
S 

34/36 

M 

38/40 

L 

42/44 

XL 

46/48 

XXL 

50/52 

bovenwijdte 98 cm 106 cm 114 cm 126 cm 138 cm 

taillewijdte 80 cm 88 cm 96 cm 108 cm 120 cm 

heupwijdte 103 cm 111 cm 119 cm 131 cm 143 cm 

schouderbreedte 11,1 cm 11,5 cm 11,9 cm 12,5 cm 13,1 cm 

lengte vóór 103 cm 104 cm 105 cm 106 cm 107 cm 

mouwlengte 65,0 cm 65,5 cm 66,0 cm 66,5 cm 67,0 cm 

stof voor voering en 

jas-buitenkant, allebei 

(140cm breed) 

235 cm 240 cm 245 cm 250 cm 295 cm 

fournituren        knopen of drukkers  

 

Knippen     

Knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting.  
Neem de tekens over op de stof (de kleine streepjes aan de rand van het patroon).        
Knip de zakken, de kraag voor-en bovenkant, de mouwzomen en de mantelzoom ZONDER naadtoeslag!                                             
Het aangegeven stofverbruik van de ongevoerde jas kan door het aangeknipte beleg niet voldoende zijn als de 
stof niet erg breed is. Knip voor een gevoerde jas alle patroondelen in de lange versie (voering) en de korte ver-
sie (jas-buitenkant).                                                           
 
Kniplijst                              
Mantel met beleg (ongevoerd)               

 1 -  voorpand midden  2 x 
 2 - zij-voorpand     2 x 
 3 - zij-achterpand    2 x 
 4 - achterpand midden       2 x 
 5 - achterpas   1 x aan de stofvouw 
 6 - bovenmouw 2 x 
 7 - ondermouw  2 x 
 8 - kraag  2 x aan de stofvouw 
 9 - zak     2 x 
 10 - voorpandbeleg 2 x 
 11 - achterpandbeleg 1 x aan de stofvouw 
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Gevoerde mantel 

 1 -  voorpand midden 2 x 
 2 - zij-voorpand     2 x 
 3 - zij-achterpand   2 x 
 4 - achterpand midden 2 x 
 5 - achterpas   1 x aan de stofvouw 
 6 - bovenmouw 2 x 
 7 - ondermouw  2 x 
 8 - kraag  1 x aan de stofvouw 
 9 - zak     2 x 
 
 
werkwijze 
Fleece en walkloden rafelen niet, daarom hoeven de zomen niet te worden omgeslagen. Indien gewenst kan er 
een zoom gemaakt worden met bv een mooie siersteek.            
Strijk alle deelnaden open.                                                          
 
 
Mantel met beleg   

          
Tip: voor een minder sportieve look de naadtoeslagen naar binnen nemen. Stik dan de naden g.k.o.e.                                    

1. Stik de zijpanden-vóór volgens de tekens met de verkeerde kanten op elkaar aan de middenvoor panden 
zodat de naden naar buiten vallen.                                   

2. Leg de middenachterpand verkeerde kanten op elkaar en stik de middenachternaad. 
Stik de zijpanden-achter volgens de tekens met de verkeerde kanten op elkaar aan het middenachterpand. 

3. Stik de achterpas aan het achterpand met de naden naar buiten.                

4. Leg voor- en achterpand met de verkeerde kanten op elkaar en stik de schoudernaden. Stik ook de zijna-
den. 

5. Speld de bovenmouw volgens de tekens op de ondermouw, de naden vallen naar buiten. Stik eerst de kor-
tere mouwnaad.           
Sluit de ondermouwnaad tot aan het teken voor het split, de naden naar buiten. Hecht de laatste steken 
goed af.    

6. Keer de jas, speld de mouw in de jas g.k.o.e. Let goed op dat de tekens op elkaar vallen. Stik de mouw in 
het armsgat.                                                                                                       

7. Vouw in het mouwsplit de naadtoeslagen naar binnen en stik ze rondom vast. Stik een trensje aan het be-
gin van het split.                         

8. Stik de kraagdelen met de verkeerde kanten op elkaar en stik de zij- en bovenkant op elkaar met de naden 
naar buiten. 

9. Speld de kraag in de hals. Stik naar beide kanten vanuit middenachter naar voren.                                                                                                    

10. Stik de schoudernaden van de beleggen met de naden naar buiten.                       

11. Speld het het beleg in de hals met de verkeerde kanten op elkaar en stik het vast. De kraag ligt tussen 
mantel en beleg in.    
Middenachter kan aan de binnenkant een ophanglusje meegestikt worden.                  

12. Stik het beleg met de verkeerde kanten op elkaar van boven naar beneden langs de voorkanten vast. 

13. Vouw de bovenkant van de zakken bij de vouwlijn naar binnen en stik ze vast. Speld de zakken volgens de 
tekens op de mantel en stik ze onafgewerkt en zonder te zomen vast. 

14. Stik op de onderkant van de mouwen en de zoom indien gewenst een mooie siersteek.   

15. Maak knoopsgaten en zet knopen aan of sla drukkers in.   
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Gevoerde mantel 

 
Tip: voor een minder sportieve look de naden naar binnen laten vallen, tussen buitenkant en voering in. Sluit dan de 
naden g.k.o.e.   

1. Maak de jas en de voering zoals boven beschreven bij punt 1 t/m 6. 

2. Stop de voering in de mantel, goede kant in de verkeerde kant en speld de voor- en onderkant op elkaar. Stik 
ze op elkaar vast met een mooie siersteek.              

3. Speld de mouwzomen op elkaar .                     
Stik de voering en buitenkant in het split op elkaar. Stik een trensje aan het begin van het split.                              
Stik de mouwzomen met een mooie siersteek op elkaar vast.                        

4. Leg de kraagdelen op elkaar en stik de voor- en bovenkant.                                     

5. Speld de kraag tussen jas en voering en stik hem vast. Stik middenachter een ophanglusje mee. 

6. Leg een zak van buitenste stof op een zak van voeringstof. Vouw de bovenkanten naar binnen en stik deze 
zakingang door. Speld de zakken volgens de tekens op de mantel en stik ze zo zonder af te werken vast.           

7. Zet knopen aan en maak knoopsgaten of sla drukkers in.  

 

Klaar ! 
 
Veel plezier en succes met JOHANNA ! 


