
 

Jas MARILUZ    farbenmix.de 
 
 

   

Seite 1 von 3                                             ©2010 * farbenmix GbR Pollehn & Pollehn 
 

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. 

Het patroon MARILUZ is voor een ideale halflange jas voor de herfst of ook voor de winter. Hij valt 

normaal qua maat en ook de lengte is ideaal. De jas houdt je kind warm, maar het kan er toch 

lekker in spelen en ravotten.  

 

De jas kan heel nonchalont of sportief van stoere, grove stoffen zoals canvas, ribcord of 

spijkerstof worden gemaakt. Maakt men MARILUZ echter van stof zoals bijv. wollen loden stof of 

fluweel, dan krijg hij een totaal ander uiterlijk, dat met kant en/of borduurwerk speels 

onderstreept wordt.  

 

In principe is deze jas het mooiste van een effen stof, zodat het aparte model van de rug en de 

voorste schouderkleppen beter tot hun recht komen. Maar het spreekt vanzelf dat er niets op 

tegen is, deze jas van een mooie bedrukte stof te maken en hem bont te versieren.  

 

Voer je deze jas met een enkele stof bijv met babyrib of joggingstof, dan is hij geschikt als 

overgangsjas tussen herfst en echte winterse kou. Moet de jas echt een winterjas worden, gebruik 

dan dikke fleece of pluchestof als voering. Neem dan liever ook een maatje groter zodat er onder 

de jas ook nog een dikke trui past.                                                  

 

MARILUZ heeft voor een dubbele rij knopen, maar één rij sluit maar echt, de andere rij knopen is 

voor de sier. Maar juist die knopen kunnen een leuke blikvanger zijn, bijv mooie zware metalen 

knopen of leuke gekleurde of allemaal verschillende knopen.         

 

Laat je door de geweldige designvoorbeelden inspireren! Je zult zien, bij dit patroon krijg je zin of 

verschillende stijlen uit te proberen! 

 

Deze jas valt gemiddeld wijd. Voor stevige meisjes is het beter om een maatje groter te nemen 

zodat er voldoende bewegingsruimte overblijft. Kort de mouwen dan in tot de benodigde lengte. 

De overwijdte is ook iets te reguleren met het verplaatsen van de knopen. Pas dan eerst de jas 

aan en kijk dan pas waar de knopen moeten komen. Het beste werkt het door eerst de 

borstomvang van het kind op te meten en deze te vergelijken met de matentabel.  

 

Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto’s en veel designvoorbeelden is 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 kant en klare kledingstuk.                                                                   

materiaal/maten 86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164 

bovenwijdte 76 cm 78 cm 80 cm 84 cm 88 cm 96 cm 104 cm 

schouderbreedte         5,6 cm 6,0 cm 6,5 cm 7,0 cm 7,5 cm 8,3 cm 9,1 cm 

lengte voor 45 cm 49 cm 53 cm 57 cm 66 cm 77 cm 89 cm 

mouwlengte 30 cm 34 cm 38 cm 43 cm 48 cm 53 cm 58 cm 

stof buitenkant 
(140 cm breed) 

135 cm 145 cm 160 cm 180 cm 205 cm 260 cm 275 cm 

voering     
(140 cm breed) 

55 cm 60 cm 70 cm 95 cm 110 cm 130 cm 150 cm 

fournituren 
knopen (ca. 7-13 afhankelijk van de maat en smaak),vlieseline, 

evt. biaisband, rucheband of kant        

http://www.farbenmix.de/
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Knippen            

Knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. Neem 
de patroontekens over op de stof (de kleine streepjes aan de rand van het patroon).                               

Knip de voorpandbeleggen (patroondeel 3) van de buitenste stof. Het achterpandbeleg (patroondeel 6) 
kan – naar wens- van de buitenste stof maar ook van de voeringstof geknipt worden.  

Bij gebruik van dikke stof voor de buitenkant, kan bij de gevoerde kraag (patroondeel 9) de onderkraag 
ook van een dunnere stof geknipt worden.         

De overslagachterpanden (patroondeel 5) en de mouwpatjes (patroondeel 8) kunnen ook weggelaten 
worden. Knip de mouwpatjes (indien gewenst) of 4 x uit de buitenste stof of 2x van voering en 2x van 
de buitenste stof.          
 

 

Kniplijst        

Buitenste jas/ buitenste stof 

 1 -  voorpand   2 x  

 2 - voorpand boven  2 x 

 3 - voorpandbeleg   2 x 

 4 - achterpand 1 x aan de stofvouw 

 5 - achteroverslagpand 2 x 

 6 - achterpandbeleg 1 x aan de stofvouw 

 7 - mouw  2 x 

 8 - mouwpatje   4 x 

 9 - kraag  2 x aan de stofvouw 

 

Voeringjas         

 10 - voorpand        2 x  

 11 - achterpand       1 x aan de stofvouw 

 7 - mouw  2 x 
 

 

Werkwijze        
Bij een jas zonder mouwpatjes vervallen de punten 9 en 10 van de beschrijving.  Voor een jas zonder de 

extra achteroverslagpandjes vervalt punt 14 van de beschrijving.   

1. Werk alle patroondelen naar wens af met een zigzagsteekje of met de lockmachine.  

2. Voeringjas: verstevig de voorpandbeleggen aan de binnenkant met vlieseline.                         

3. Stik de voorpandbeleggen aan de voeringvoorpanden, goede kanten op elkaar (g.k.o.e.) Vouw de 
naadtoeslag naar de zijnaad of strijk hem open. Stik e naadtoeslag aan de goede kant door.   

4. Stik het achterpandbeleg aan het voeringachterpand g.k.o.e. Vouw de naadtoeslag naar beneden 
of strijk hem open en stik hem aan de goede kant door.                  
Middenachter in de hals kan een stukje band als ophanglusje op de naadtoeslag worden vastgezet.                                  

5. Leg de voeringvoorpanden en het achterpand g.k.o.e. en sluit de schoudernaden. Vouw de 

naadtoeslag naar achter of strijk hem open en stik hem aan de goede kant plat.                         

6. Stik de mouwen volgens de patroontekens in de armsgaten. Vouw de naadtoeslagen in de jas of 
strijk ze open. Stik ze aan de goede kant plat door.                                        

7. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en sluit de mouw- en zijnaden in één keer.                               

8. Zoom de voeringjas of werk hem af met biaisband. ( als de voeringjas met band wordt afgewerkt, 
haal er dan eerst de naadtoeslag en/of de zoomtoeslag af) . Aan deze voeringonderkant kan ook 

een brede ruche of een strook kant worden aangenaaid, die later onder de jas uit komt.      

9. Buitenste jas:  speld twee mouwpatjes g.k.o.e. en stik de lange kanten op elkaar. Knip de naad-
toeslag korter. Keer de patjes door de smalle kant en stik daarna de lange zijkanten smal door.                                                                              

10. Leg de patjes volgens de patroontekens op de mouwen en speld de korte kanten op de zijdelingse 
naadtoeslagen van de mouw vast. Zet de patjes in het midden ook nog met een kruis, bijv.van 
smalle trensjes, of met een knoop op de mouw vast.                                                  
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11. Knip de binnenhoek van het achterpand tussen middenachter en de plooi een stukje in. Vouw het 

bovenachterpand g.k.o.e. dubbel en sluit de middenachternaad. Hecht de laatste steken goed af. 
Strijk de naad open.                                                                                                                                                                             

12. Vouw de stolpplooi volgens de patroontekens in model en speld hem vast. Stik de bovenkant van 
de plooi vast en stik daarbij de buitenkant van de jas NIET mee, maar vouw hem even weg. Dit 
gaat het makkelijkst door te beginnen bij de middenachternaad, stik tot aan het einde van de plooi 
en dan de andere kant ook vanaf middenachter.                

Speld de stolpplooi aan de goede kant aan de jas vast.                                                                        

13. Stik de middenachternaad aan beide kanten op het achterpand door. Stik aan de onderkant van 
deze naad de stolpplooi in het midden door. Stik daarna ook de buitenste hoeken van de stolpplooi 
op het achterpand vast met gekruisde trensjes. Deze plooien kunnen ook met een knoop aan 
weerskanten worden vastgezet. 

14. Zoom de achteroverslagpanden. Ze kunnen ook afgewertk worden met sierband of kant. Speld de 

overslagpanden op het achterpand. De naadtoeslag van het armsgat en de hals vallen precies op 
de naadtoeslag van het achterpand.                                       

Speld eerst het overslagachterpand op het linker armsgat en dan het tweede pand over het eerste 

heen aan het rechter armsgat. Stik de overslagpanden op de naadtoeslag vast.                                  

15. Maak in het voorpand de stolpplooien op dezelfde manier als bij het achterpand.  

16. Stik de bovenvoorpanden volgens de patroontekens g.k.o.e. aan de voorpanden. Vouw de 
naadtoeslag naar boven en stik hem aan de goede kant door.                      

17. Leg voorpanden en achterpand g.k.o.e. en sluit de schoudernaden. Vouw de naadtoeslagen naar 
het voorpand en stik ze aan de goede kant door.                                 

18. Stik de mouwen in de armsgaten. Vouw de naadtoeslagen in de jas en stik ze aan de goede kant 
door.                                                    

19. Leg voorpanden en achterpand weer g.k.o.e. en stik de mouw- en zijnaden in één keer.                      

20. Zoom de jas.          

21. Kraag: Leg de kraagdelen g.k.o.e en stik de bovenkant en de ronde voorkanten op elkaar. Knip de 

naadtoeslag wat af, keer de kraag en stik hem aan de goede kant smal door. Speld de kraag 
volgens de patroontekens in de hals, stik hem op de naadtoeslag vast. Als de stof erg dik is, stik 

dan de buitenste kraag enkel aan de hals en de voeringkraag aan de voeringjas.                                                                                                                                                                                                                                                                      

22. Speld de buitenste jas en de voeringjas g.k.o.e. en stik de voorkanten en de hals (bij dunne stof) 
of de kraag (bij dikkere stof) op elkaar. Knip de naadtoeslag in de hals of langs de kraag korter en 
keer de jas door de open onderkant.                                                                                              

23. Stik de voorkanten en rondom de kraag of hals aan de goede kant door. Stik de voorpandbeleggen 
aan de onderkant smal op de buitenkant door.               

24. Stop de voering in de jas. Let er op dat de mouwen niet gedraaid zitten. Vouw de naadtoeslagen 
van de mouwen tegenelkaar in en speld ze vast. Stik ze aan de buitenkant door.                                                    

25. Speld de voorpanden precies zo op elkaar, dat middenvoor van beide voorpanden op elkaar ligt. 
Het rechter voorpand ligt over het linker voorpand.     
Geef de plaatsen aan waar de knopen moeten komen. Denk er aan: de tweede knopenrij is alleen 

voor de sier. Voordat de knopen vastgezet worden, is het verstandig om de jas even aan te doen 
en te kijken of de knopen goed zitten. Dit is vooral voor de bovenste knopen belangrijk, de jas 
moet ook met de bovenste knoop open gedragen kunnen worden. 
Zet  ook de knopen op het rechter voorpand aan, de knopen links en de sierknopen rechts.                                                                    

 

Klaar! 

 

Veel plezier en succes met MARILUZ. 


