
    

 
Korte blazer GLORIA 
 

  
  

Seite 1 von 3           ©2009 * Farbenmix.de * Sabine 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. 

 

Deze blazer is een fijne vervanger voor een zomerjas. Hij past leuk op een spijkerbroek, op een rok of 
jurk. Hij kan voor de zomer van een dun katoentje gemaakt worden of met een doorgestikte voering 
voor de late herfst of heel sjiek of juist heel hip gerafeld. 
 
De blazer is vrij kort en zit precies pas. Als hij groter moet vallen of dikker gevoerd wordt of als hij 
voor een stevige dame is, kies dan een maatje groter.  
 
Naaitechnisch gezien is hij zeer eenvoudig, maak het liefst gelijk een paar variaties!   
 
Gebruik niet rekbare stoffen. Was ze voor, zodat ze niet onderling verschillend krimpen. 
 
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 74 cm 76 cm 78 cm 82 cm 86 cm 92 cm 98 cm 

schouderbreedte 6,8 cm 7,2 cm 7,6 cm 8,1 cm 8,6 cm 9,1 cm 9,6 cm 

lengte voor 36 cm 40 cm 44 cm 48 cm 52 cm 58 cm 64 cm 

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

stof, buitenkant 

(140 cm breed)  
85 cm 95 cm 105 cm 115 cm 125 cm 135 cm 145 cm 

stof, voering 

(140 cm breed)  
85 cm 95 cm 105 cm 115 cm 125 cm 135 cm 145 cm 

Fournituren knopen, drukkers of een deelbare rits, evt. vlieseline 

knopen/drukkers 3 3 3 4 4 5 5 

of een rits van : 20 cm 25 cm 25 cm 30 cm 30 cm 35 cm 40 cm 

 
Knippen   
Knip de patroondelen met naadtoeslag uit de stof, let op de draadrichting. Neem de tekens van het 
patroon over op de stof.                           
Bij de voering kunnen de onder- en bovenmouwen en het achterpand en schouderpas ook als één 
patroondeel geknipt worden. Leg de patroondelen tegen elkaar op de voeringstof en knip ze zonder 
deelnaden uit.                                        
Als de blazer met rits wordt gemaakt, houd dan de middenvoorlijn als kniplijn aan (wel naadtoeslag 
aanknippen). 
Knip van de papieren patroondelen de figuurnaden uit. Leg het patroon op de stof en trek met krijt of 
een verdwijnstift de figuurnaad op de stof. (op voering en buitenste stof). Teken in de figuurnaad een 
verticale streep als middellijn.                                                                                                               
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Kniplijst               
Buitenkant 
 1 - voorpand   2 x 
 2 - achterpand 1 x aan de stofvouw 
 3 - achterpas   1 x aan de stofvouw 
 4 - bovenmouw 2 x 
 5 - ondermouw           2 x 
 6 - kraag  2 x aan de stofvouw 
 7 - zak    2 x 
 
Voering 
 1 - voorpand   2 x 
 2 - achterpand 1 x aan de stofvouw 
 3 - achterpas   1 x aan de stofvouw 
 4 - bovenmouw 2 x 
 5 - ondermouw  2 x 
 8 - zakbeleg     2 x 
 
 
Werkwijze 
 
Blazer met knopen of drukkertjes  

Bij gebruik van rekbare of dunne stof is het verstandig de knooplijsten met stroken vlieseline te verstevigen. 

1. Vouw de stof bij de figuurnaden langs de getekende middellijn met de goede kanten op elkaar 
(g.k.o.e.) en stik de figuurnaad op de getekende lijn.          
Naar wens, de figuurnaad naar één kant strijken en aan de goede kant doorstikken. 

2. Vouw de zakken volgens de tekens in de plooi naar het midden toe en zet de plooien op de naad-
toeslag vast. Werk de zakdelen en het zakbeleg af met een zigzagsteekje of met de lockmachine. 

3. Speld het zakbeleg g.k.o.e. op de zij- en bovenkant van de zak en stik het vast. Knip de naden 
korter en de hoeken schuin af. Vouw het beleg naar binnen. Strijk de naadtoeslag van de zak 
naar binnen. Stik de bovenkant van de zak twee keer door.                                                                             

4. Speld de zakken volgens de tekens op het voorpand. Stik ze smal langs de kant vast en verstevig 
de hoeken bij de zakingangen met een trensje.   

5. Stik de achterpas g.k.o.e. aan het achterpand. Vouw de naad omhoog in de pas en stik hem aan 
de goede kant door.      

6. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en sluit de schoudernaden. Vouw de naden naar voren en stik 
ze aan de goede kant door.                                   

7. Speld de bovenmouw g.k.o.e. aan de ondermouw en stik de lange mouwnaad. Vouw de naad-
toeslag naar de bovenmouw en stik hem aan de goede kant door. 

8. Speld de mouwen in de armsgaten, let op de tekens van het patroon. Stik de mouw vast. Even-
tueel de naden in de blazer vouwen en aan de goede kant doorstikken.    

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

10. Leg de kraagdelen g.k.o.e. en stik de bovenkant en de schuine voorkanten. Strijk bij gebruik van 
dunne of rekbare stof vlieseline op de hoeken van de voeringkraag. Knip de naden korter. Knip 
de hoek voorzichtig tot kort voor het stiksel in en keer de kraag naar de goede kant. Strijk de 
kraag en stik hem aan de goede kant door.                                               

11. Speld de kraag volgens de tekens g.k.o.e. in de hals en stik hem op de naadtoeslag vast.                   

12. Zet de voering op dezelfde manier in elkaar op de zakken en de kraag na. In het midden kan een 
ophanglusje op de naadtoeslag worden vastgezet.                                        

13. Speld de buitenkant en voering g.k.o.e. De kraag ligt tussenbeide. Stik de lagen op elkaar vast, 
te beginnen aan de voorkant en dan rondom verder, maar laat een stuk open om te keren. Knip 
de naden korter en de hoeken schuin weg. Keer de jas door de keeropening.                                                                       
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14. Schuif de mouw van buitenkant en voering in elkaar, let op dat de voeringmouw niet gedraaid 
zit. Vouw de naadtoeslag van de mouwzoom tegen elkaar in naar binnen en speld ze vast. Stik 
de mouwzomen op elkaar vast.           

15. Stik de blazer rondom door en begin bij de kraag. Sluit daarbij de keeropening.                                                                

16. Maak knoopsgaten en zet knopen aan, of sla drukkers in. 

 
Jack  met ritssluiting   

1. Maak de blazer zoals boven beschreven bij punt 1 t/m 12. 

2. Speld de rits met de tandjes naar buiten en de runner helemaal naar beneden langs de voorkan-
ten van de blazer-buitenkant. De tandjes wijzen naar de zijnaad (de goede kant van de rits ligt 
op de goede kant van de stof) .  Dit gaat het gemakkelijkste met de rits helemaal open.                                      

3. Stik de rits met het ritsvoetje vlak langs de kant vast en hecht aan de onderkant de steken goed 
af door heen en terug over het ritseinde te stikken. Vouw aan de bovenkant het ritseinde zonder 
tandjes in een rechte hoek naar het jasmidden.  

4. Maak de blazer verder zoals beschreven onder punt 13 t/m 15.  

 
Klaar! 
 
Veel plezier en succes met GLORIA! 


