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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 jas heeft een lichte A-lijn als basis die door de grote bolle zijzakken met elastiek nog benadrukt 
wordt. 
 
Hij valt normaal qua maat, maar wel zo, dat er in de winter nog met gemak een warme trui onder kan. Het 
is in principe wel een nauwsluitende jas die op de knie valt. TINKA is een gemakkelijk te maken jas.                           
 
De A-lijn van TINKA staat ook stevige kinderen bijzonder goed. Maar omdat de jas in de wijdte normaal 
valt, moet er voor stevige kinderen toch liever een maat groter worden gemaakt zodat er voldoende 
bewegingsruimte over blijft. De zoom en de mouwen kunnen dan naar behoefte ingekort worden.  
 
Neem in ieder geval als eerste de maat van het kind op en vergelijk deze met de maattabel. Alleen zo is 
echt goed te zien welke maat er nodig is. 
 
Als er een hele dikke voering in de jas moet komen, kunnen voor- en achterpand en ook de mouwen aan 
de zijkant 1-2 cm verbreed worden, dan wordt de jas in zijn geheel wat wijder.   
 
Het meest geschikt voor deze jas zijn waterafstotende stoffen, maar ook gewone katoen, velvet, ribcord, 
spijkerstof kunnen voor de buitenkant gebruikt worden. Hij kan heel eenvoudig maar ook bont gemixt 
gemaakt worden. Voer de jas met bv. fleece, fiberfill, gestepte voering met wattine, er is voldoende plaats 
voor een warme binnenkant. 
 
De mouwboordjes  zitten het prettigst van goed rekbare tricot, interlock of gewone boordstof, maar ze 
kunnen ook zelf gebreid worden. 
 
De muts geeft de jas een sportief uiterlijk. Voor een wat elegantere look kan ook de gerimpelde kraag 
gekozen worden i.p.v. de capuchon.                               
 
Perfect bij deze jas past de bolle oversized pet BELLA die ook op het patroon staat. Hij is aan twee kanten 
draagbaar en valt het mooiste als hij gemaakt wordt van velvet of ribcord. Voor het voorjaar is hij dan 
weer leuker van gemixte katoentjes.         
 
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.                      

Jas 
materiaal/maten 

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

bovenwijdte 80 cm 82 cm 84 cm 86 cm 90 cm 98 cm 

schouderbreedte 8,1 cm 8,5 cm 8,9 cm 9,5 cm 10,0 cm 10,8 cm 

lengte voor 46 cm 52 cm 58 cm 64 cm 72 cm 80 cm 

mouwlengte 28 cm 33 cm 38 cm 43 cm 48 cm 52 cm 

stof , buitenkant 

(140 cm breed)  
115 cm 120 cm 140 cm 155 cm 170 cm 200 cm 

stof , binnenkant(voering) 

(140 cm breed)  
115 cm 120 cm 140 cm 155 cm 170 cm 200 cm 

stof , tricot/boordstof    

(140 cm breed)  
19 cm 20 cm 21 cm 22 cm 23 cm 25 cm 
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Jas 
materiaal/maten 

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

elastiek voor de zakken 

0,7 cm breed ( 2 x)  
19 cm 19,5 cm 20 cm 22 cm 25 cm 29 cm 

knopen of drukkers  5 5 5 6 6 7 

fournituren 
evt. vlieseline 

naar wens: deelbare rits (i.p.v. knopen of drukkers)            

 
 

Pet      
hoofdomvang 

50 cm 53 cm 56 cm 

stof , buitenkant (140 cm 

breed) 
35 cm, voor alle maten           

stof , binnenkant=voering, 

(140 cm breed) 
35 cm, voor alle maten      

 

 

Knippen     
Knip de gewenste delen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. Neem de 
patroontekens (de kleine streepjes aan de rand van de patroondelen) over op de stof.                         

Jas: Voor de voering kunnen de voor- en achterpanden ook als één geheel worden geknipt. Leg daarvoor de 
benodigde patroondelen diriect naast elkaar op de stof, eventueel een plakbandje gebruiken om ze bijelkaar te 
houden en knip de panden zonder deelnaden.  
Als de zakken gevoerd gaan worden, neem dan voor de binnenkant geen dikke of gewatteerde voering maar 
liever een dunnere stof.  Knip een capuchon met capuchonrand of de kraag uit de gewenste stof.                                                                             
Knip de elleboogstukken uit niet-rafelende stof zoals bv.fleece of leder. Natuurlijk zijn de elleboogstukken niet 
perse nodig.    
Als er een ritssluiting in de jas wordt gemaakt, houd dan de middenvoorlijn aan als kniplijn voor het patroondeel. 

Pet: Kies voor de binnen- of buitenkant van de pet een wat stevigere stof zodat de pet wat mooier valt. De pet 
kan ook enkel gemaakt worden van fleece of een wollen stof. Knip dan wel de onderste strook en de klep twee 
keer uit en gebruik die delen dubbel. Knip de overige petdelen met een naadtoeslag van 0,5 cm uit. 
 
 
Kniplijst        
   stof buitenkant  voering           

Jas    

 1 -  achterpas       1 x aan de stofvouw  1 x aan de stofvouw 
 2 - achterpand boven 1 x aan de stofvouw  1 x aan de stofvouw 
 3 - achterpand midden     1 x aan de stofvouw     1 x aan de stofvouw 
 4 - achterpand onder 1 x aan de stofvouw 1 x aan de stofvouw 
 5 - voorpand boven 2 x   2 x 
 6 - voorpand midden   2 x   2 x 
 7 - voorpand onder    2 x   2 x 
 8 - mouw 2 x   2 x 
 9 - zak    2 x   2 x 
 10 - elleboogstuk   2 x    
 11 - kraag 1 x aan de stofvouw of    1 x aan de stofvouw of   
 12 - capuchon 2 x en              2 x en 
 13 - capuchonrand  2 x aan de stofvouw 
 14 - mouwboordje   2 x aan de stofvouw- van tricot/boordstof  
 

Pet 

 15 - hoofddeel boven    8 x   8x 
 16 - klep   1 x   1 x 
 17 - strook onder    1 x   1 x 
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Werkwijze 
 
Jas met capuchon – met knopen of drukkers    

Bij gebruik van dunne of rekbare stof is het aan te raden de knooplijsten aan de binnenkant met vlieseline te 
verstevigen.            

1. Stik de achterpas volgens de patroontekens met de goede kanten op elkaar (g.k.o.e.) aan het achterpand 
boven. Het middenachterpanddeel (let op de tekens voor boven en onder) g.k.o.e. aan het bovenste 
rugpand stikken en zo ook weer het onderste achterpand g.k.o.e. aan het middenachterpand. Vouw alle 
naden ofwel naar boven of naar beneden en stik ze aan de goede kant door.                             

2. Stik de middenvoorpanden g.k.o.e. tussen boven en onder voorpanden, let daarbij op de tekens op het 
middenvoorpand voor onder en boven. Stik ook hier de naden naar boven of naar beneden door.                                                                                                

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

4. Zet de mouwen in de armsgaten. Stik de naadtoeslag aan de goede kant op de panden door.                                                         

5. Werk de elleboogstukken af met een zigzagsteekje of de locker (als de stof rafelt) en speld ze volgens de 
patroontekens op de mouwen. Pas de jas even aan om te kijken of de elleboogstukken op de juiste plaats 
zitten. Eventueel verschuiven en opnieuw vast spelden.                                                                                      
Stik de elleboogstukken met een brede steek aan de goede kant vast. De stukken kunnen ook met 
meerdere rondjes doorgestikt worden en zelfs ook aan de binnenkant vastgezet worden. Stik ze dan ook 
een paar keer door zodat de naden aan de goede kant goed zichtbaar zijn en het elleboogstuk zich aan de 
goede kant aftekent.                 
Bij gebruik van rekbare stof is het beter om een vlieselineversteviging onder de jasstof mee te stikken.  

6. Sluit zij- en mouwnaden in één keer.                                                     

7. Leg de zakdelen van buitenkant en voering g.k.o.e. Stik de bovenkant op elkaar. Stik aan de zijkanten 
vanaf de bovenkant eerst ca. 1 cm dicht, laat dan een cm open voor het elastiek en stik dan verder tot 
beneden. Doe aan de andere zijkant hetzelfde en hecht bij de opening voor het elastiek de naad steeds 
goed af.                                   

Knip de naden korter, de hoeken schuin af en keer de zak.                                                              

8. Stik de zakingang door. Stik nu een tunnel van 1 cm breed met de ingangen die al in de zijnaad zitten. De 
tweede tunnelnaad valt dan ca 2 cm vanaf de bovenkant. Knip elastiek in de aangegeven lengte af en rijg 
deze in de tunnel. Stik het elastiek 1 cm vanaf de rand goed vast, de uiteinden liggen tussen buitenkant en 
voering in. Stik de zak ook aan de zijkanten op 1cm vanaf de kant door. 

9. Speld de zakken volgens de tekens op de voorpanden en stik ze smal langs de kant vast. Sluit daarbij de 
tunnelopeningen. Stik de zakken aan de onderkant op de naadtoeslag van de jas vast. Verstevig de zakin-
gangen met trensjes.                                                     

10. Zet de voering net zo inelkaar als de buitenkant. Laat wel de zakken weg. In de hals kan een stukje band 
als ophanglus op de naadtoeslag worden gestikt. 

11. Leg de capuchonranddelen g.k.o.e. en stik de buitenste randen op elkaar (let op de tekens voor de aanzet 
van binnen- en buitenkant) Knip de naadtoeslag korter, keer de capuchonrand naar de goede kant en stik 
hem rondom door.                                      

12. Stik de figuurnaden bij de patroontekens in de capuchon-onderkant. Stik naar wens de figuurnaden door.      
Stik de capuchondelen van voering en buitenkant g.k.o.e. en stik de middenachternaad en doorlopend de 
kruinnaad dicht.                                                     

13. Stik de capuchonrand volgens de patroontekens g.k.o.e. op de naadtoeslag van de buitenste muts langs de 
voorrand. Schuif de voeringmuts g.k.o.e. in de buitenste muts, de capuchonrand valt ertussen. Stik de 
voorranden op elkaar.                                                        

14. Keer de capuchon en stik hem rondom aan de goede kant door.                        

15. Speld de onderkant van de capuchon in de hals van de buitenste jas en stik hem op de naadtoeslag vast. 
Let hierbij op de patroontekens waar middenvoor zit en de capuchon begint.                     

16. Speld de buitenste jas g.k.o.e. aan de voeringjas. De capuchon ligt tussen de beide jassen in.                       

17. Begin aan één voorkant en stik de hele jas rondom op elkaar. Laat een stuk open om te keren. Dit kan aan 
een voorrand zijn of aan de onderkant. Knip de naadtoeslag korter, de hoeken schuin weg. Keer de jas naar 
de goede kant en duw de naden met de vingers goed naar buiten.           
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18. Stik de mouwboordjes aan de zijkanten g.k.o.e. en vouw ze in de lengte dubbel, de naad valt er tussenin.               
Er kunnen ook boordjes worden gebreid. Gebruik hiervoor restjes wol en brei twee grote vierkanten in de 
maat van de patroondelen. Stik de zijkanten op elkaar. Of brei het boordje in de rondte, net als bij sokken 
breien met vier pennen of een rondbreinaald. Brei een rekbaar patroon net als bij de sokken en gebruik ook 
ongeveer dezelfde hoeveelheid steken en woldikte. 

19. Schuif de buitenste mouw en voeringmouw in elkaar. Let er op dat de voeringmouw niet gedraaid zit. 
Zigzag de beide mouwuiteinden samen af, de ondermouwnaden moeten op elkaar vallen. Werk het 
mouwboordje aan de open kant af en zet deze kant onderaan de mouw g.k.o.e. Stik de drie lagen op elkaar 
en rek daarbij het boordje iets uit. Vouw het mouwboordje naar beneden. 
Andere manier: Vouw bij de mouwuiteinden de zomen van binnen- en buitenkant jas tegen elkaar in naar 
binnen. Leg het mouwboordje hier tussenin. Stop een speld bij de mouwnaad door de drie lagen, het 
boordje zit in het midden. Kijk nog even goed dat de voeringmouw niet gedraaid zit. Grijp nu met één hand 
door de keeropening tussen de buitenkant en voeringjas in. Pak het boordje met de mouwzomen waar de 
speld in zit en trek de mouw door de keeropening naar buiten. Haal de speld met de andere hand eruit, 
maar houd tegelijk de drie delen goed op elkaar. Speld nu het mouwboordje rondom in de mouwzoom en 
rek het daarbij een beetje uit. Kijk nog een keer goed of de naden op elkaar vallen.  
(omdat de mouwuiteinden tegenelkaar aan liggen, ziet het geheel er nu een beetje raar uit.) 
Stik alle drie de lagen rondom op elkaar. Trek nu de mouw door de keeropening weer naar de goede kant. 
Doe de tweede mouw op dezelfde manier.                    

20. Stik de hele jas langs de buitenrand door. Begin bij de capuchonaanzet aan de ene kant en stop bij de 
capuchon aan de andere kant. Sluit hierbij de keeropening.  

21. Maak knoopsgaten en naai knopen aan of sla drukkers in.  

 
Jas met kraag – - met knopen of drukkers    

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

1. Maak de jas zoals boven beschreven van punt 1 t/m 10.               

2. Speld de kraagdelen g.k.o.e. en stik de bovenkant en de voorkanten op elkaar. Strijk bij gebruik van dunne 
stoffen    een stukje vlieseline op de ronde hoeken ter versteviging. Knip de naadtoeslag korter en keer de 
kraag. Stik de kraag langs de randen door, behalve de onderkant.                                                                                             

3. Rimpel de onderkant van de kraag in. Stik daarvoor met een ruime zigzagnaad over een dikkere draad 
heen. Stik daarbij NIET in de draad, maar eroverheen. Trek de draad tot de gewenste lengte aan en verdeel 
de plooitjes gelijkmatig over de hals. Let goed op de patroontekens voor middenvoor (kraagaanzetpunten).                                 

4. Speld de voeringkant van de kraag op de goede kant in de hals. Stik hem op de naadtoeslag vast. Haal de 
dikke draad er uit.                                                                            

5. Speld de buitenste jas g.k.o.e. op de voeringjas. De kraag ligt ertussenin.                                   

6. Ga verder als boven vanaf punt 17.  

 
Jas met capuchon – met ritssluiting 

Tip: de deelbare rits moet iets korter zijn dan het rechte stuk van de voorrand. Voor een heel nauwkeurige 
lengte zijn er in de vakhandel kleine onderdeeltjes te koop waarmee een te lange rits precies op maat gemaakt 
kan worden. Gebruik voor het inzetten van de rits een ritsvoetje en pas de stand van de naald in de machine 
eventueel aan. Strijk bij gebruik van rekbare of hele dunne stof een reepje vlieseline of naadband op de 
achterkant van de stof. 

1. Maak de jas zoals boven beschreven bij „jas met capuchon - met knopen en drukkers“ van punt 1 t/m 15. 
Speld de rits met de tandjes naar beneden en de runner naar beneden langs de voorranden van de buitenste 
jas. De tandjes wijzen naar de zijnaden. (De goede kant van het ritsband ligt op de goede kant van de stof.) 
Dit gaat het beste met de rits helemaal open.                

2. Stik de rits vlak langs de tandjesrand vast, stik onderin bij het einde twee tot drie keer heen en weer en 
vouw aan de bovenkant het ritsband waar geen tandjes meer zitten in een rechte hoek naar binnen.     

3. Maak de jas verder zoals boven beschreven van punt 16 t/m 20.            
De jas kan ook met een kraag en/of ritssluiting gemaakt worden.  
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Pet – gevoerd  (omkeerpet) 

Verstevig dunne of rekbare stoffen aan de binnenkant van te voren met vlieseline.                                                         

1. Stik voor de buitenkant 4 hoofddeeltjes langs de lange kanten g.k.o.e. Stik tot een kleine cm voor de punt. 
Hecht de draad goed af. Doe dit nog een keer met vier hoofddeeltjes.                                   

2. Leg beide delen met de 4 aanelkaar gestikte hoofddelen met de goede kanten op elkaar. Stik ze langs de 
bovenranden op elkaar vast. Stik de aparte hoofddeeltjes aan de goede kant door.                                           

3. Stik van de lange strook de korte uiteinden g.k.o.e. tot een ring. Stik één lange kant g.k.o.e. aan het 
hoofddeel. De zijnaad van de band valt precies op een naad van het hoofdgedeelte. Vouw de band en de 
naadtoeslag naar beneden en stik hem aan de goede kant op de band door.               

4. Speld de klepdelen g.k.o.e. en stik langs de buitenrand. Knip de naadtoeslag korter en keer de klep. Stik de 
buitenrand een keer smal en een keer voetjebreed door. Stik de open kanten van de andere kant langs de 
naadtoeslag op elkaar.                                                                 

5. Maak de voeringpet precies zo. 

6. Speld de klep g.k.o.e. aan de onderrand van de pet op de naadtoeslag van het band. Stik de klep vast. De 
naad van het band ligt aan de andere kant tegenover het midden van de klep (vouwlijn).                                            

7. Speld de twee petten g.k.o.e., de klep ligt er tussenin. Stik op de onderrand en laat aan de achterkant een 
stukje van ca. 8 cm open om te keren. Knip de naadtoeslag wat korter, keer de pet. Stik de pet langs de 
onderrand rondom door en sluit daarbij de keeropening.                                                                                                      

 
Klaar ! 
 
Veel plezier en succes met TINKA-BELLA!! 


