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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. 

Dit jack is leuk als sportief jack, als stoer jack van allerlei bonte stofjes of zelfs van pastelkleurige bloemenstof-
jes, alle stijlen kunnen met dit patroon gemaakt worden!  
 
Gebruik voor de zomer een dun katoentje als voering. Voor tussen de seizoenen door een nickyvelour of badstof 
en voor de winter een fleece als voering, deze jas is altijd snel klaar.  
 
De jas zit lekker ruim, maar niet te wijd. Hij groeit lang mee en kan ook als omkeerjas gemaakt worden.  
 
Een uitvoerige stap-voor-stap beschrijving met veel foto’s en designvoorbeelden is te vinden op onze home-
page www.farbenmix.de  bij de Nederlandse vlag. 
 
Begin met het opnemen van de maat. Let vooral op wijdte en lengte!       
 
 
Benodigdheden 
 

Materiaal/maten  86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 

bovenwijdte 80 cm 82 cm 84 cm 88 cm 92 cm 100 cm 

schouderbreedte 7,1 cm 7,5 cm 7,9 cm 8,5 cm 9,1 cm 9,9 cm 

mouwlengte 33 cm 37 cm 41 cm 46 cm 51 cm 56 cm 

lengte voor 43 cm 47 cm 51 cm 55 cm 59 cm 65 cm 

stof , buitenkant 

(140 cm breed) 
105 cm 115 cm 125 cm 135 cm 145 cm 180 cm 

stof, voering 

(140 cm breed) 
105 cm 115 cm 125 cm 135 cm 145 cm 180 cm 

fournituren knopen, drukkers of deelbare rits                

 
Knippen     
Knip de patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. Neem de tekens 
van het patroon over op de stof. 
Voor een gevoerde jas alle patroondelen van zowel de buitenstof als van de voeringstof knippen, alleen de zak-
ken in totaal vier keer. Deze kunnen twee keer van voering en twee keer van de buitenste stof geknipt worden, 
maar ook vier keer van de buitenste stof. 
Voor de voering kunnen de desbetreffende patroondelen aan elkaar geplakt op de stof gelegd worden zodat de 
voeringpanden geen deelnaden hebben. 
Als er een rits in de jas moet komen, houd dan de middenvoorlijn als kniplijn aan. Bij de capuchon staat deze 
niet in het patroon getekend, de middenvoorlijn van de capuchon ligt 1,5 cm vanaf de buitenrand.                                                   
 
Kniplijst         
 1 -  voorpand boven midden 2 x 
 2 - zijvoorpand boven 2 x 
 3 - voorpand midden          2 x 
 4 - zak               4 x 
 5 - voorpand onder   2 x 
 6 - achterpand midden 1 x aan de stofvouw      
 7 - zijachterpand    2 x 
 8 - mouw  2 x aan de stofvouw 
 9 - capuchon 2 x  
 10 - middenstrook voor de capuchon 1 x 
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werkwijze        
 
Jack met knopen of drukkers     

1. Leg twee zakken g.k.o.e. en stik de zakingangen. Knip de naden korter, keer de zakdelen naar de goede 
kant en stik de zakingang door.                                                                                  

2. Stik de zij-boven-voorpanden g.k.o.e. aan de midden-boven-voorpanden en stik ze op de goede kant 
door.         

3. Speld de zakken op de midden-voorpanden, de voorranden vallen op elkaar. Zet de zakken op de naad-
toeslag met een paar steekjes vast op het midden-voorpand. 

4. Stik de midden-voorpanden g.k.o.e. aan de boven-voorpanden waarbij gelijk de zakken worden vast ge-
zet. Vouw de naden naar boven en stik ze aan de goede kant door.   

5. Stik de onder-voorpanden g.k.o.e. aan de midden-voorpanden. Ook hier worden de zakken weer mee 
genaaid. Vouw de naden naar beneden en stik ze aan de goede kant door.          

6. Stik de zij-achterpanden g.k.o.e. aan het middenachterpand en stik de naden aan de goede kant door.         

7. Leg voor- en achterpanden g.k.o.e. Sluit de schoudernaden en stik ze door.  

8. Stik aan beide capuchonhelften een lange kant van de middenstrook en stik deze aan de goede kant door.         

9. Speld de capuchon in de hals, g.k.o.e. Begin middenachter met stikken naar twee kanten. Stik de capu-
chon in de hals.                           

10. Zet de mouwen in de armsgaten g.k.o.e.                 

11. Sluit de mouw- en zijnaden in één keer.                               

12. Maak de voeringjas op dezelfde manier als de buitenkant. Stik in de hals een stukje band mee als 
ophanglusje.                                

13. Speld voering en buitenste jas g.k.o.e. Stik ze rondom op elkaar vast en laat aan de voorkant een stukje 
open om te keren.                       
Tussen de capuchons in kan een stukje boordstof goed uitgerekt mee gestikt worden, indien gewenst. 
Vouw de boordstof in dat geval in de lengte dubbel, knip de uiteinden aan de open kanten schuin weg en 
zet de open kanten samen aan de bovenrand van de capuchon. Er kunnen ook nestels of knoopsgaten on-
der in de capuchonrand gemaakt worden, vóórdat de voering er in gezet wordt, voor een tunnel met 
koord. 

14. Knip de naden bij de rondingen korter en de hoeken schuin af. Keer de jas door de keeropening aan de 
voorkant.                                     

15. Schuif de mouwen in elkaar. Let goed op dat ze ten opzichte van elkaar niet gedraaid zitten. Vouw de 
naadtoeslagen van de mouwzomen tegen elkaar in, speld ze vast en stik ze aan de buitenkant smal door.       

16. Stik de jas rondom langs de buitenrand door, sluit daarbij de keeropening. Stik de onderkant nog een 
keer door op een afstand van ca. 1 cm vanaf het vorige stiksel. 

17. Maak knoopsgaten en zet knopen aan of sla drukkers in.       

 
Jack met rits            

De deelbare rits moet 3 tot 5 cm korter zijn dan de voorkant van de jas. In de fourniturenwinkel zijn onderdelen 
te koop waarmee een rits kan worden ingekort. Strijk vlieseline op het voorpandbeleg bij gebruik van dunne of 
rekbare stof. Er kan ook naadband gebruikt worden. 

1. Maak de jas zoals beschreven bij punt 1–12.                 

2. Speld de rits op de buitenste jas: de tandjes wijzen naar buiten, naar de zijnaad, de runner zit beneden. De 
goede kant van de rits ligt op de goede kant van de stof. Dit gaat het makkelijkst als de rits open is.                                                                                                                                                                                                                                 

3. Stik de rits met een ritsvoetje op de jas. Stik de onderkant bij het uiteinde een paar keer heen en weer zo-
dat hij goed vast zit. Vouw het bovenste uiteinde van de rits in een rechte hoek naar het midden. 

4. Ga verder bij punt 13–17. 

 
Klaar ! 
Veel plezier en succes met ORELLA! 


