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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. 

Polyanna – een comfortabele parka-mantel voor meisjes van alle leeftijden. De A-lijn in de jas 

zorgt voor veel speel-en bewegingsruimte. De geraffineerde zakken en de stoere deelnaden 

maken de jas ook leuk voor oudere meisjes. De deelnaden nodigen uit om mooi door te stikken 

en te versieren.                                            

 

Deze parka is gemakkelijk te maken. Hij kan met of zonder ritssluiting gemaakt worden. In de 

rug zit een tunnel met elastiek. De patroondelen bieden de mogelijkheid om met stoffen te 

spelen. Ervaren naaisters kunnen er alle kanten mee op en een patchworkvariant maken.     

 

Dankzij het wijde model met elastiek in de rug, waardoor de jas zich aan het figuur aanpast, is 

deze jas zowel voor slanke als door stevige meisjes geschikt. Het patroon is ook voor het hele 

jaar geschikt: in de winter dik gevoerd, bij iets minder koude temperaturen is hij gevoerd met 

tricot of fleece warm genoeg en voor de zomer kan er een dun katoentje als voering worden 

gebruikt.  

 

Voor de buitenkant zijn eigenlijk bijna alle stoffen geschikt. Een afwasbare (geplastificeerde) 

katoen, ribcord of spijkerstof zorgen voor wat body. Wollen stoffen en fleece geven een 

vloeiende lijn en gemaakt van dunne jassenstoffen wordt het een luchtige zomerjas.                                                                                              

 

De jas biedt veel plaats voor borduurtjes, sierbandjes, buttons of glitterstrijkmotieven, zo maak 

je een prachtige meisjesjas.            

Deze parka valt bijzonder groot uit, zodat hij heel lang met het kind meegroeit.     

 

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 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164 170/176 

bovenwijdte 80 cm 82 cm 84 cm 88 cm 92 cm 100 cm 108 cm 116 cm 

lengte voor 50 cm 56 cm 63 cm 70 cm 76 cm 87 cm 94 cm 101 cm 

schouderbreedte 6,6 cm 7,0 cm 7,4 cm 8,0 cm 8,6 cm 9,4 cm 10,2 cm 11,0 cm 

mouwlengte ( zonder 
mouwboordje) 

34 cm 38 cm 42 cm 46 cm 51 cm 55 cm 59 cm 64 cm 

stof buitenkant               
(140 cm breed) 

115 cm 135 cm 145 cm 175 cm 195 cm 215 cm 240 cm 300 cm 

stof binnenkant 

(140 cm breed) 
115 cm 135 cm 145 cm 175 cm 195 cm 215 cm 240 cm 300 cm 

tricot/boordstof     

(140 cm breed) 
15 cm 20 cm 20 cm 25 cm 25 cm 25 cm 30 cm 30 cm 

taille-elastiek  
1 - 2 cm breed,  2 x 

34 cm 35 cm 36 cm 38 cm 40 cm 44 cm 48 cm 52 cm 

deelbare rits                   50 cm 55 cm 60 cm 70 cm 75 cm 85 cm 95 cm 100 cm 

fournituren 
Stylefix (dubbelzijdig plakband), stukje elastiek 

naar wens: sierband, knopen of drukkers (ipv. rits) 

http://www.farbenmix.de/
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knippen     

Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. Knip de tunnel voor 

in de rugtaille langs de lange kanten zonder naadtoeslag. Neem de patroontekens over op de 

stof (de kleine streepjes aan de rand van de patroondelen).                          

Voor de voering kunnen de voorpanddelen aan elkaar gelegd worden en als één deel geknipt.                                                                                                                                                           

Als voor de voering tricot wordt gebruikt, was dan de stof voor zodat het niet meer krimpt. 

Rekbare voering zoals bijv. tricot kan evt. 2 tot 3cm smaller en korter geknipt worden.             

Ipv. met een rits kan de parka ook met knopen of drukkers gesloten worden. Knip dan 

middenvoor (patroondeel 1) en aan de voorrand van de capuchon (patroondeel 7) 2 cm extra 

aan plus nog naadtoeslag.                                                                                                 

Naar wens kunnen de capuchon en de onderkant van de jas met een strook boordstof of rekbare 

tricot worden afgewerkt waardoor de jas meer een parkalook krijgt. Zonder deze stroken is het 

meer een manteltje. 

Voordat het elastiek wordt afgeknipt, eerst even kijken of de lengte goed is, omdat elastiek 

verschillend sterk rekt. 

 

kniplijst        

   buitenkant voering    

 1 -  voorpand, midden  2 x   2 x 

 2 - zijvoorpand       2 x   2 x 

 3 - zak           4 x of 2 x en         2 x 

 4 - achterpand       1 x aan de stofvouw     1 x aan de stofvouw 

 5 - mouw  2 x   2 x 

 6 - mouwboordje   2 x - van tricot/boordstof   

 7 - capuchon 2 x   2 x 

 8 - capuchonmiddenstrook  1 x   1 x 

 9 - tunnelbeleg achter  1 x aan de stofvouw 

 

Tricot-/boordstofstrook voor capuchon en zoom: 5cm breed (= exclusief naadtoeslag) 

tricot/boordstof    86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164 170/176 

capuchonstrook  6 cm 6 cm 6 cm 8 cm 8 cm 8 cm 10 cm 10 cm 

zoomstrook   86 cm 88 cm 90 cm 95 cm 100 cm 110 cm 120 cm 130 cm 

 

 

Werkwijze 

 

Parka-mantel met ritssluiting  

Tip: De deelbare rits moet iets korter zijn dan de voorkant van de jas. In de fourniturenwinkel 

zijn onderdelen te koop waarmee een rits kan worden ingekort.  Klik voor inzetten van de rits 

het ritsvoetje aan de naaimachine en stel de naaldpositie in de juiste stand. 

1. Buitenkant jas: Leg een zakdeel van de buitenste stof met de goede kanten op elkaar op 

de voeringstof zak en stik de zakingang. Knip de naadtoeslag korter, keer de zakdelen en 

stik de zakingang smal aan de goede kant door.                                                                              

2. Speld de zak op de goede kant van het zijvoorpand. De ronde voor- en onderkant en de 

zijkanten vallen op elkaar. Stik de zak op de naadtoeslag langs ronding en zijkant op het 

zijvoorpand vast.                                                                                                                                                                  

3. Stik het zijvoorpand volgens de patroontekens met de goede kanten op elkaar aan het 

voorpand. Let daarbij op dat de randen in de rondingen niet uitgerekt worden.                   
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Vouw de naadtoeslag naar de middenvoordelen en stik ze aan de goede kant door.                     

Bij gebruik van dunne stoffen, de punt van de zak met een trensje verstevigen.          

4. Leg het voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de schoudernaden. 

Vouw de naadtoeslag naar het voorpand en stik hem aan de goede kant door.            

5. Vouw de figuurnaden in de capuchondelen en stik ze zo dat de naad langzaam weg loopt. 

Stik naar wens de naden aan de goede kant door. 

6. Stik de middencapuchonstrook tussen de capuchondelen, de goede kanten op elkaar. Vouw 

de naadtoeslag naar het midden toe en stik de naden aan de goede kant door.                    

7. Speld de onderkant van de capuchon volgens de patroontekens in de hals en stik hem vast.                

8. Stik de mouwen volgens de patroontekens in de armsgaten. Vouw de naadtoeslag in de jas 

en stik hem aan de goede kant door.                                        

9. Speld het achterpandtunnelbeleg volgens de patroontekens op het achterpand. (Als dit 

tunnelbeleg met naadtoeslag aan de lange kanten is geknipt, vouw deze dan of naar binnen 

of knip hem alsnog af)                                                                        

Dit tunnelbeleg kan naar wens aan de buitenkant of aan de binnenkant van de jas gestikt 

worden.                                                           

10. Stik het tunnelbeleg aan de boven- en onderkant vlak langs de rand vast of stik hem met 

een brede siersteek op. Ook kan er een sierbandje over de beide stiknaden worden genaaid. 

Stik het tunnelbeleg in het midden door of naai er nog een sierbandje overheen.  

11. Rijg elastiek in de zo ontstane tunnels met behulp van bijv. een veiligheidsspeld. Voor een 

nonchalante look of voor stevige meisjes moet het elastiek niet te hard aangetrokken 

worden. Zet het elastiek aan de zijkanten van het achterpand op de naadtoeslag vast.  

12. Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de mouw- en zijnaden in 

één keer.                     

13. Aan de capuchonrand langs de voorrand kan een strook boordstof of rekbare tricot aangezet 

worden, zodat de capuchon mooier aansluit. Vouw hiervoor de strook in de lengte dubbel en 

knip de open kanten wat schuin af. Stik de open kanten samen volgens de patroontekens 

flink uitgerekt aan de goede kant van de capuchonvoorrand. Doe hetzelfde met de 

zoomboordstrook, zet deze naar wens goed uitgerekt aan de onderkant van de jas. 

14. Plak Stylefix op de goede kant van het ritsband. Doe de rits open en haal het 

beschermpapier van één ritskant af. Leg de rits met de tandjes naar buiten wijzend, de 

runner naar beneden langs de voorrand van linker jaskant. De tandjes wijzen naar de zij-

naad. (de goede kant van de rits ligt op de goede kant van de stof). Druk de rits goed aan. 

Stik met het ritsvoetje de rits van boven naar beneden en in een afstand van 0,5cm vanaf 

de voorrand vast. Hecht de begindraad goed af. Vouw aan de bovenkant het ritsband zonder 

tandjes in een rechte hoek naar het jas-midden en stik het band goed vast.                                                                                                                                                                                                  

15. Sluit de rits en leg de voorpanden met de goede kanten op elkaar. Haal van de andere 

ritshelft het beschermpapier van de stylefix af en plak de ritshelft op de rechter jaskant. Kijk 

even goed of de rits netjes zit, druk de ritshelft goed vast. Doe de rits open en stik hem van 

boven naar beneden vast.                                                                                                                                                                                     

16. Geef op het achterpand van de voeringparka aan waar de tunnel komt. Stik over een stuk 

van 20cm overdwars middenachter aan de verkeerde kant van de voering een stukje 

uitgerekt elastiek.                                                                                                                                                

17. Zet de voeringjas ( behalve de zakken, de deelnaden van het voorpand, de tunnel op de rug 

en de boordstroken langs de capuchon en zoom) op dezelfde manier in elkaar als de 

buitenkant. Stik middenachter bij de hals een stukje band mee als ophanglusje. Stik dit lusje 

stevig op de naadtoeslag vast.                            
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18. Speld de buitenste jas met de goede kanten op elkaar op de voeringjas (de boordstrook van 

de capuchon en van de zoom zijn naar binnen gevouwen en liggen tussen buiten- en 

binnenjas in) en stik ze rondom op elkaar. Laat aan de voorkant een stukje van ca. 10cm 

open om te keren. Laat de naad langs de naad van de boordstroken en de ritssluiting lopen, 

liefst een krappe millimeter naast de vorige naad, zodat de eerste naad niet meer zichtbaar 

is aan de goede kant.                                               

Knip de naadtoeslag bij de hoeken schuin weg en keer de jas door de keeropening.                                 

19. Vouw de mouwboordjes dubbel en stik ze dicht. Vouw ze zo dubbel zodat de naad ertussen 

valt.                                

20. Schuif de buitenste en voeringmouwen in elkaar , let op , dat de binnenmouw niet verdraaid 

zit. Werk de mouwzomen (binnen- en buitenmouw) samen af, de naden moeten op elkaar 

vallen. Werk ook de dubbele open kant van de mouwboordjes af en speld deze aan de 

mouwzomen, de goede kanten op elkaar. Rek de boordjes iets uit en stik alle lagen rondom 

op elkaar. Vouw de boordjes naar beneden.                                                                                                                

Een andere manier: Schuif de mouw van buitenkant-jas en voering in elkaar. Let erop dat 

de mouw nergens gedraaid zit. Vouw het mouwboordje van de buitenste mouw naar boven. 

Vouw de naadtoeslag van de voeringmouw naar binnen en speld hem met één speld aan de 

buitenste mouw.  Grijp nu met een hand door de keeropening in de jas en pak de 

naadtoeslagen met het daartussen liggende boordje. Houd de lagen goed op elkaar en haal 

met de andere hand de speld eruit. Trek nu de drie lagen door de keeropening naar buiten. 

Zet de mouwzomen rondom met een paar spelden vast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

(Omdat de mouwzomen nu tegen elkaar komen ziet het geheel er wat vreemd uit.) 

Stik alle lagen op elkaar en trek de mouw weer terug naar de goede kant. Doe hetzelfde met 

de andere mouw.                                

21. Stik de jas aan de goede kant rondom door., sluit daarbij de keeropening.                           

22. Speld middenachter de buitenjas precies op de voeringjas. Speld met twee spelden precies 

het begin en het eindpunt van het elastiek in de voeringjas door naar de buitenkant. Naai 

hier knopen aan of stik een kruis van trensje op deze plaats zodat op dit punt de lagen op 

elkaar vast zitten.                                                                

 

Parka-mantel met knopen of drukkers    

Bij gebruik van dunne of rekbare stoffen, is het beter de knooplijst aan de binnenkant met een 

strook vlieseline te verstevigen.          

1. Maak de jas zoals boven beschreven tot punt 14.               

2. Speld de voorpanden zo op elkaar dat de middenvoors precies op elkaar vallen. Het rechter 

voorpand ligt hierbij op het linker voorpand. Geef aan waar de knopen of drukkers moeten 

komen.       

Maak knoopsgaten in het rechter voorpand en zet knopen aan op het linker voorpand of sla 

drukkers in.                           

 

klaar ! 

 

Veel plezier en succes met POLYANNA! 


