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Een anorak of jas voor jongens en meisjes.                                       
Met puntmuts en een grote zak op de buik voor stenen, slakkenhuisjes, kleine popjes en nog veel 
meer. 
 
De deelnaden in de mouwen, de brede frontstrepen en ook de zak bieden veel mogelijkheden om met 
kleuren en stoffen te spelen. Ook voor borduurtjes en versiersels is genoeg plaats. 
 
De zoom kan met een boord van boordstof gemaakt worden. Of een tunnel van jassenstof met een 
koord erdoor.                                          
 
Deze jas valt zeer ruim en is gevoerd voor koude dagen ideaal!                               
Als het minder koud is, kan een enkele jas voldoende zijn, neem dan wel een maatje kleiner dan 
normaal en vergelijk de maten met de tabel.  
 
Als buitenste stof zijn te gebruiken: tactel, rib, poplin, spinacker, spijkerstof, canvas, enz. Als voering 
: fleece, borg of katoenen stofjes. Voor een jas van enkele stof kan ook fleece, blouclé of gewalkte 
loden gebruikt worden. 
 
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 88 cm 90 cm 92 cm 96 cm 100 cm 108 cm 

schouderbreedte 7,1 cm 7,5 cm 7,9 cm 8,5 cm 9,1 cm 9,9 cm 

lengte voor 44 cm 48 cm 52 cm 56 cm 60,5 cm 67 cm 

mouwlengte 35,5 cm 39,5 cm 43,5 cm 48,5 cm 53,5 cm 58,5 cm 

stof , buitenkant 

(140 cm breed) 
125 cm 135 cm 145 cm 155 cm 175 cm 195 cm 

voering      

(140 cm breed) 
125 cm 135 cm 145 cm 155 cm 175 cm 195 cm 

fournituren knopen of drukkers, evt. boordstof en rits             

 

Knippen     

Knip de gewenste 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 onderste band (patroondeel 6) van de jasstof of van boordstof volgens de maattabel. De mouwen 
kunnen in één kleur als één geheel of met deelnaden en ook in verschillende kleuren worden gemaakt. 
 
Gevoerde jas: knip alle patroondelen van buitenste stof en van voeringstof. Behalve de windvanger, de klep 
voor over de rits, die hoeft alleen van jasstof. Het midden en onderpand van het voorpand kunnen van 
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voeringstof ook als één deel geknipt worden. Bij de capuchon en bij het voorpand is de middenvoor-lijn de 
kniplijn.              
Ongevoerde jas: de zak en capuchon kunnen ook van dubbele stof gemaakt worden. Knip dan de zak 2 x 
aan de stofvouw en de capuchon 4 x . Gebruik bij de puntmuts als voering de normale capuchon. De wind-
vanger voor over de rits is bij de ongevoerde versie overbodig.                                             
 

 

Kniplijst         

 1 -  voorpand boven  2 x 
 2 - voorpand midden 1 x aan de stofvouw 
 3 - voorpand onder   1 x aan de stofvouw 
 4 - zak     1 x aan de stofvouw 
 5 - achterpand 1 x aan de stofvouw 
 6 - band 1 x aan de stofvouw 
 7 - mouw  2 x aan de stofvouw 
 8 - capuchon 2 x 
 9 -  windvanger (klep voor over de rits)        1 x 
 

Naar wens:   
 zoomboord      1 x 

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

74 x 9 cm 76 x 9 cm 78 x 9 cm 82 x 9 cm 86 x 10 cm 94 x 12 cm 

 

 mouwboordje    2 x 

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

17 x 9 cm 18 x 9 cm 19 x 9 cm 20 x 9 cm 21 x 10 cm 22 x 12 cm 

 

 

Werkwijze 
 
Gevoerde jas   

1. Leg de zakdelen g.k.o.e. en stik de zakingang.                       
De zakingang kan ook worden voorzien van een reepje boordstof (in de lengte dubbel gevouwen). Leg 
dit boordje tussen de twee zakdelen in en stik het mee. 

2. Vouw de zakdelen naar de goede kant en stik de zakingang door. Speld de zak op het onderste voor-
pand en stik de naadtoeslagen op elkaar. Behandel het onderste voorpand nu verder gewoon als één 
patroondeel.                                      

3. Stik het middenvoorpand g.k.o.e. aan het onderste voorpand. Vouw de naden naar boven en stik ze 
smal langs de kant door.                

4. Speld de capuchondelen g.k.o.e. en stik de boven- en achternaad.                
Er kan in de voorkant een reepje boordstof uitgerekt meegestikt worden, zodat de voorrand gerimpeld 
wordt en beter aansluit. Neem hiervoor een reep boordstof van een paar centimeter breed. Vouw het 
boordje in de lengte dubbel, knip de zijkanten schuin weg en stik het goed uitgerekt op de goede kant 
van de bovenste capuchonrand.       

5. Vouw de reep voor de windvanger g.k.o.e. in de lengte dubbel en stik de korte kanten. Knip de hoeken 
schuin af, keer de windvanger naar de goede kant en stik hem door.             

6. Stik de windvanger op een voorpand met de open kant langs de voorrand, g.k.o.e.                                           

7. Vouw de naadtoeslagen van beide voorpanden tot aan middenvoor naar binnen.                              

8. Speld de voorpanden g.k.o.e. op het middenvoorpand. Stik de voorpanden vast. Vouw de naad naar 
beneden en stik hem door.                                                                                               
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9. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en sluit de schoudernaden.                     

10. Stik de drie mouwdelen g.k.o.e., vouw de naden één kant op en stik ze door.                                                                 

11. Zet de mouwen in de armsgaten.                       

12. Speld de capuchon g.k.o.e. in de hals. Begin middenachter en stik van daaruit naar twee kanten de 
capuchon vast.                             

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

14. Stik van de boordstof of van de bandstrook de korte kanten g.k.o.e. Er kan in de band ook een kleine 
opening gemaakt worden om later een koordje doorheen te halen. Natuurlijk kan er ook elastiek in de 
tunnel worden geregen.                   

15. Vouw het boord of de bandstrook in de lengte dubbel en stik hem dubbel aan de onderkant van de jas.                            
Let er op dat een boordje van boordstof tijdens het stikken iets wordt uitgerekt.  

16. Maak de voeringjas op dezelfde manier, behalve de zak en de windvanger. Bij het vast stikken van de 
capuchon kan middenachter in de voering een ophang-lusje worden meegestikt.               

17. Keer de buitenste jas en stop de voering er in zodat de goede kant van de stoffen op elkaar liggen.                     
Stik de onderkanten (ondervoorpand en achterpand) op elkaar. Let er op dat de zijnaden op elkaar val-
len.                               

18. Keer de jas weer naar de goede kant. Stik de band aan de goede kant door en rijg er eventueel een 
koord of elastiek in.   

19. Schuif de mouwen in elkaar. Let er op dat de voeringmouw niet gedraaid zit. Vouw de mouwzomen 
tegen elkaar in naar binnen, speld ze vast en stik ze aan de goede kant door, maar laat een klein stukje 
open voor het elastiek. Stik nog een tweede naad in een afstand van ca. 1,5 cm vanaf de eerste naad. 
Rijg elastiek in de tunnel en sluit de opening.                          
 
Als afsluiting van de mouwen kunnen ook boordjes worden aangezet. Stik de lange kanten van het 
boordje g.k.o.e. Keer het boordje en vouw het dubbel.                             
Belangrijk: meet de wijdte van het boordje van te voren na, want iedere boordstof is weer anders: de 
ene rekt veel meer dan de andere!       
Vouw de naadtoeslagen van de voering- en jasmouw tegen elkaar in naar binnen. Leg het boordje er-
tussen en speld hem met een speld aan de mouwnaad vast. Let goed op dat de voering niet gedraaid 
zit. Grijp nu met één hand tussen de jassen in in de mouw en pak de naadtoeslagen van de mouw met 
het daartussen liggende mouwboordje. Haal met de andere hand de speld er uit en trek de mouw naar 
buiten. Zet nu het boordje met een paar spelden goed tussen de mouwen vast. Kijk nog een keer na of 
alle naden op elkaar vallen.                         
(dit geheel ziet er wat vreemd uit.) 
Stik alle drie lagen rondom op elkaar en trek de mouw weer naar de goede kant. Doe de tweede mouw 
op dezelfde manier.             

20. Trek de capuchon van de voering en buitenkant door de open voorkant en leg de goede kanten op el-
kaar. Let goed op dat ze niet verdraaid zitten. Stik de voorrand van de twee capuchons. Keer de capu-
chon weer naar de goede kant.           
Vouw de voorranden van het voorpand van voering en jas tegenelkaar in. Speld de lagen op elkaar. 
Stik de voorkanten en aansluitend de capuchonvoorrand door.                                                        
(Bij de capuchon kunnen ook de naden tegenelkaar ingelegd worden, vastgespeld net zoals de midden-
voorkanten van het voorpand.)  
In het voorpand kan ook een rits worden ingezet.                                                   

21. Maak knoopsgaten in de windvanger en zet knopen aan of sla drukkers in. 
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Enkele jas           

1. Werk alle patroondelen met een zigzagje of met de locker af.  

2. Vouw de naadtoeslag van de zakingang naar binnen en stik hem aan de goede kant door.                 
Gevoerde zak: leg de beide zakdelen g.k.o.e. en stik de zakingang.                                
De zakingang kan ook worden voorzien van een reepje boordstof (in de lengte dubbel gevouwen). Leg 
dit boordje tussen de twee zakdelen in en stik het mee. 

3. Vouw de zakdelen naar de goede kant en stik de zakingang door. Speld de zak op het onderste voor-
pand en stik de naadtoeslagen op elkaar. Behandel het onderste voorpand nu verder gewoon als één 
patroondeel.                                      

4. Stik het middenvoorpand g.k.o.e. aan het onderste voorpand. Vouw de naden naar boven en stik ze 
smal langs de kant door. 

5. Leg de capuchondelen g.k.o.e. en stik de boven- en achternaad. Vouw de voorkant naar binnen en stik 
hem door.                                         
Gevoerde capuchon: stik de capuchondelen van de buitenste jasstof en de voeringstof in elkaar.  Als 
het een puntmuts wordt, dan de naadtoeslagen korter knippen. Stop de capuchons met de goede kan-
ten in elkaar en stik de voorkanten op elkaar. Keer de capuchon en stik de voorrand smal langs de kant 
door.                                                                                        

6. Leg het achterpand en het voorpand g.k.o.e. en stik de schoudernaden.                   

7. Speld de capuchon g.k.o.e. in de hals. De voorkanten van de capuchon vallen op de vouwlijn van de 
voorpanden.                             

8. Vouw de naadtoeslag van de voorpanden (knoopsbiezen) naar binnen. Vouw deze biezen bij de vouw-
lijn g.k.o.e. over de rand van de capuchon heen en speld ze vast.  Stik de capuchon in de hals en begin 
daarbij middenachter. Stik eventueel een ophanglusje middenachter mee.                                                                                                        

9. Knip de naden korter en de hoeken schuin weg. Keer alles naar de goede kant en stik de binnenkanten 
vast.                                     

10. Speld de knoopbiezen op elkaar ( middenvoor op middenvoor). Stik het onderpand aan de bovenpan-
den, g.k.o.e. Vouw de naden naar beneden en stik ze aan de goede kant smal door.                               

11. Stik de drie mouwdelen g.k.o.e. en vouw de naden naar één kant, stik ze door.                                                                    

12. Zet de mouwen in de armsgaten.                      

13. Stik de mouw- en zijnaden in één keer dicht.                        

14. Stik van de boordstof of van de bandstrook de korte kanten g.k.o.e. Er kan in de band ook een kleine 
opening gemaakt worden om later een koord doorheen te rijgen. Natuurlijk kan er ook elastiek in de 
tunnel geregen worden.                  

15. Vouw het boord of de bandstrook in de lengte dubbel en stik hem dubbel aan de onderkant van de jas. 
Let er op dat een boordje van boordstof tijdens het vast stikken iets wordt uitgerekt.         

16. Stik de band aan de goede kant door en rijg er eventueel een koord of elastiek in.     

17. Zoom de mouwen of maak er boordjes aan. Stik dan de lange kanten van de boordstof g.k.o.e. Keer 
het en vouw er een boordje van.                                                   
Belangrijk: meet de wijdte van het boordje van te voren na, want iedere boordstof is weer anders: de 
ene rekt veel meer dan de andere!       
Stik de boordjes met de open kant op de goede kant van de mouwzoom. Rek ze tijdens het stikken 
goed uit. Vouw de naden in de mouw en stik ze aan de goede kant door.                            

18. Maak knoopsgaten en zet knopen aan of sla drukkers in. 

 

Klaar ! 

 

Veel plezier en succes met XANTHOS! 


