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Cape Eva 

   

 

   

 
Ogevoerde versie 

  

Knip alle patroondelen uit de stof.  
De deelnaden van achterpand en voorpand 
kunnen weggelaten worden, behalve de 
patroondelen 3 en 4 (split voor de handen). Leg 
in dat geval de patroondelen tegen elkaar op de 
stof en knip de panden aan één stuk. Als de cape 
wel met deelnaden wordt gemaakt: stik de 
patroondelen van het voorpand volgens de 
tekens van het patroon met de goede kanten op 
elkaar. doe hetzelfde met de patroondelen van 
het  
achterpand.    
Vouw de naden naar één kant en stik ze aan de 
goede kant smal door.  
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Stik de lengtenaad van het voorpand tot aan het 
split dicht. Stik na het split weer verder tot 
onderaan. Vouw de naadtoeslag naar twee 
kanten en stik ze in een 0,5 cm vanaf de naad 
aan de goede kant door.  

 

Stik de passen goede kanten op elkaar aan de 
voorpanden. Vouw de naden in de pas en stik ze 
door.  

 

Stik op dezelfde manier de achterpas aan het 
achterpand.     

 

Sluit de zijnaden.  
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Stik de boven-en achternaad van de voering-
capuchon. Stik ook de buitenste capuchon dicht.  

 

Schuif de capuchons met de goede kanten op 
elkaar in elkaar en stik ze aan de voorrand vast.  

Knip de naadtoeslag korter en de hoeken schuin 
af.  

 

Keer de muts en stik hem rondom door.  

Stik de schoudernaden van het halsbeleg voor en 
achter.  



©farbenmixfarbenmixfarbenmixfarbenmix  Sabine Pollehn                         Seite 4 von 6                                               EVA 

 

Speld de capuchon in de hals. Leg het halsbeleg 
erover heen. Vouw het aangeknipte 
voorpandbeleg aan beide kanten over het 
halsbeleg. Speld alles vast en stik daarna het 
beleg in de hals.  

Knip de naadtoeslag korter en de hoeken schuin 
af.     

 

Vouw het voorpand aan de onderkant naar 
buiten om, goede kanten op elkaar, en stik de 
onderkant vast.  

Knip de hoeken schuin weg. Verstevig eventueel 
de knooplijsten met vlieseline en vouw ze daarna 
naar binnen.  

 

Speld de zoom en de beleggen en stik de cape 
rondom door.     

Zet knopen aan, maak knoopsgaten of sla 
drukkers in.  

KLAAR !  

 
Gevoerde versie 

 

Het aangeknipte beleg is dan overbodig. Knip de 
patroondelen van buiten en voeringstof. Maak 
van beide stoffen een cape. Vouw de naadtoeslag 
in de splitten naar binnen en stik ze aan beide 
kanten door. 
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Stik de beide capes met de goede kanten op 
elkaar rondom vast. Knip de naadtoeslag korter. 
Knip de hoeken schuin weg en keer de cape door 
een hand-split.  
Stik de cape rondom door.  

 

Speld het split van voering en buitenkant op 
elkaar en stik ze rondom vast. 

 

Naar wens knopen en knoopsgaten maken voor 
de armen. Geef de plaatsen aan waar deze 
moeten komen.    
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Zet knopen aan, maar knoopsgaten of sla 
drukkers in.  

Klaar!  

   

 


