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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. 

 
Een manteltje voor kleine meisjes is deze herfst onmisbaar.                   
 
De losse bloemen, de bloemenzakken, de gegolfde rand aan de zoom en de capuchon zijn allemaal liefdevolle 
details die deze jas tot iets bijzonders maken. 
 
De jas kan worden gemaakt van gewalkte loden (wollen stof), fleece, borg e.d.   
 
Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto’s en veel designvoorbeelden zijn 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 gemaakte kledingstuk. 

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

bovenwijdte 74 cm 76 cm 78 cm 82 cm 86 cm 94 cm 

schouderbreedte 8,0 cm 8,4 cm 8,8 cm 9,4 cm 10,0 cm 10,8 cm 

mouwlengte 36 cm 40 cm 44 cm 49 cm 54 cm 59 cm 

lengte voor 50 cm 56 cm 62 cm 71 cm 80 cm 91 cm 

stof voor de voering en 

de jas-buitenkant, alle-

bei(140 cm breed) 

105 cm 115 cm 160 cm 165 cm 190 cm 205 cm 

fournituren knopen of drukkers, evt vlieseline 

 
Knippen     

Knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting.  
Neem de tekens over op de stof (de kleine streepjes aan de rand van het patroon).        
Knip de zakken, de capuchonvoorrand, de mouwzomen en de mantelzoom ZONDER naadtoeslag!                                             
Deze jas kan ook gevoerd worden, neem in dat geval geen dikke stof als voering. Het is vanwege de golven in de 
zoom en de capuchon beslist niet gemakkelijk en echt ALLEEN iets voor gevorderde naaisters.     
Knip voor de gevoerde jas WEL overal naadtoeslag aan. Het aangeknipte beleg aan de knooplijst is bij de ge-
voerde jas niet nodig. ( de stofvouwlijn (=Umbruch) is dan de kniplijn). Knip de zakken alleen van de buitenste 
stof zonder naadtoeslag. (Indien gewenst kunnen de zakken ook van dubbele stof gemaakt worden)                  
 
Kniplijst         

 1 -  voorpand midden  2 x 
 2 - zijpand voor  2 x 
 3 - achterpand midden 1 x aan de stofvouw 
 4 - zijpand achter   2 x 
 5 - mouw  2 x 
 6 - capuchon 2 x 
 7 - zak  2 x 
 8 - zak-boog-sjabloon                      2 x 
 9 - bloemmidden         2 x 
 10 - mouwbloem  2 x 
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Werkwijze 
Fleece en walkloden rafelen niet, daarom hoeven de zomen niet omgeslagen te worden. Bij gebruik van borg of 
jogging kunnen er zomen gemaakt worden met bv een mooie siersteek.  
Strijk alle deelnaden open.  
 
Ongevoerde mantel  
tip: voor een minder sportieve look de naadtoeslagen naar binnen nemen. Stik dan de naden g.k.o.e.                                     

1. Stik de zijpanden-vóór volgens de tekens met de verkeerde kanten op elkaar aan de middenvoor panden 
zodat de naden naar buiten vallen.                                   

2. Stik de zijpanden-achter volgens de tekens met de verkeerde kanten op elkaar aan het middenachterpand. 

3. Leg voor- en achterkant verkeerde kanten op elkaar en stik de schoudernaden.  

4. Stik de mouwen in de armsgaten, stik de verkeerde kanten van de stof op elkaar. Stik indien gewenst de 
bloemen op de mouwen. Leg eerst de bloem op de mouw, speld daarop het bloemmidden en stik deze 
laatste rondom vast zodat de bloemblaadjes los blijven.                         

5. Sluit de mouw- en zijnaden met de naden naar buiten.              

6. Stik de capuchondelen met de verkeerde kanten op elkaar. Indien gewenst een zoom met een siersteek 
stikken. 

7. Speld de naad van de capuchon op de middenachternaad in de hals. Stik de capuchon in de hals met de 
naden naar buiten.                                                    
Stik middenachter aan de binnenkant een stukje band mee als ophanglusje.               

8. Vouw het knooplijstbeleg naar binnen en stik de binnenkant tot aan de capuchonnaad dicht. Stik de boven-
kant van het beleg vast in de aanzetnaad van de capuchon. Stik aan de onderkant het beleg op de jas vast.    

9. Vouw de bovenkant van de zak naar binnen en stik hem vast. Speld naar wens de zak met bogen eronder. 
Speld de zak volgens de tekens van het patroon op de jas en stik hem vlak langs de rand vast.                 
(Bij de zakken waar de bogen onder gespeld zijn ook alleen op de bovenste zak stikken zodat de boogjes 
los blijven.)                          

10. Zoom eventueel de mouwen  en zomen met siernaden.       

11. Maak knoopsgaten en zet knopen aan of sla drukkers in. Versier de jas naar wens. 

 
Gevoerde mantel    
Tip: voor een minder sportieve look de naden naar binnen laten vallen, tussen buitenkant en voering in. Sluit dan de 
naden g.k.o.e.  Verstevig indien nodig de gegolfde randen van de zoom en capuchon met vlieseline.                                                                 

1. Maak de buitenste jas zoals boven beschreven van punt 1 t/m 6. 

2. Speld de naad van de capuchon op de middenachternaad in de hals. Begin middenachter en stik van daaru-
it naar twee kanten de capuchon in de hals.                                 

3. Vouw de bovenkant van de zak bij de vouwlijn naar binnen en stik hem vast. Speld, indien gewenst, de zak 
met bogen eronder. Speld de zak volgens de tekens van het patroon op de jas en stik ze vlak langs de rand 
vast. ( Bij zakken waar de bogen onder gespeld zijn ook alleen op de bovenste zak stikken zodat de boog-
jes los blijven.)       

4. Maak de voering net als de buitenkant maar dan zonder zakken. Stik tussen capuchon en hals middenach-
ter een bandje mee om de jas aan op te hangen.  

5. Speld de voeringjas g.k.o.e. op de buitenste jas en stik de beide jassen rondom op elkaar. Laat aan de 
voorkant een stukje open om te keren.                 

6. Knip de naadtoeslag in de rondingen korter en knip de hoeken in. Keer de jas naar de goede kant en stik 
hem rondom door. Sluit daarbij de keeropening.  
Pas op bij het wegknippen van de hoeken en rondingen, dat er niet te diep ingeknipt wordt, anders kunnen 
de naden later los laten.     

7. Schuif de mouwen in elkaar en controleer of de binnenmouw niet gedraaid zit. Sla de mouwzomen tegenel-
kaar in naar binnen, speld ze vast en stik ze door.                                       
Een andere manier om de voering in de jas te maken is de buitenranden recht op elkaar stikken met de 
naden naar buiten. Stik dan met een mooie siersteek de jassen op elkaar. Stik ook de mouwzomen met een 
siersteek op elkaar.                                                                    

8. Maak knoopsgaten en zet knopen aan of sla drukkers in.                      
 
KLAAR !  Veel plezier en succes met LINDA! 


