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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. 

Toni is een naam voor jongens en meisjes, precies als dit patroon.               
 
De parka valt lang en kan met behulp van koord of elastiek in de gewenste vorm getrokken worden. De 
hooggesloten kraag laat geen wind door. Twee grote zakken met mooie zakkleppen en de mouwinzetten met 
elastiek zijn bijzondere details aan deze jas.                                                           
 
Maak je deze parka van effen stof, dan wordt het een eenvoudige maar stoere jas. Gebruik je bonte kleuren, 
dan wordt de jas lekker speels of zelfs romantisch.   
 
Voor de buitenkant zijn outdoorstoffen, ribcord, spijkerstof of stevige katoen geschikt. De binnenkant kan 
variëren van gewatteerde stof, fleece, borg e.d. tot een katoentje met fiberfill ertussenin. Er is plaats genoeg 
voor een dikke voering.  
 
De parka is lang en in de breedte ook ruim genoeg, zo kan hij volgend jaar ook nog aan.                     
 
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 

bovenwijdte 82 cm 84 cm 86 cm 90 cm 94 cm 102 cm 

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

lengte voor 47 cm 53 cm 59 cm 66 cm 73 cm 82 cm 

mouwlengte 34 cm 38 cm 43 cm 48 cm 53 cm 59 cm 

stof , buitenkant 

(140 cm breed)  
105 cm 115 cm 125 cm 140 cm 170 cm 180 cm 

stof , voering 

(140 cm breed)  
105 cm 115 cm 125 cm 140 cm 170 cm 180 cm 

stof, tricot/boordstof   

(140 cm breed) (naar wens) 
19 cm 20 cm 21 cm 22 cm 23 cm 25 cm 

elastiek voor de mouwen 1 cm 

breed, 8 x (excl. naadtoeslag)     
7 cm 8 cm 9 cm 10,5 cm 12 cm 13,5 cm 

rits , deelbaar             45 cm 50 cm 55 cm 65 cm 75 cm 80 cm 

fournituren 

elastiek 3,5 cm breed (tailletunnel), dubbelzijdig kleefband (bv. 
wondertape), evt. 2 nestels, elastiek van 2 cm breed en/of koord en  2 

koordstoppers, vlieseline. 

 

Knippen     
Knip de gewenste patroondelen 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.                                                                                                           

Plak voor de voering de losse patroondelen van voor- en achterpand aan elkaar en knip ze als één patroondeel 
zonder deelnaden. Doe hetzelfde met de mouwdelen en schuif het onderste mouwdeel zover over het middelste 
mouwdeel heen dat het middelste mouwdeel de lengte van de opgegeven elastieklengte heeft.  Knip daarna de 
voeringmouwen ook aan één stuk.                                                                                                                                                   
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Mouwboordje: knip het wijde en korte (patroondeel 13) of het aansluitende lange (patroondeel 14) 
mouwboordje van goed rekbare tricot of boordstof. Natuurlijk kun je het boordje ook van de buitenste stof 
knippen en er een tunnel met elastiek in maken.                

Sierklepje, zakklep en zak 4 x van de buitenste stof knippen en 2 x van buiten- en voeringstof knippen. (Bij 
gebruik van dikke of gewatteerde stof en/of voering is het beter de binnenkant van een dunnere stof te 
knippen).                        

Maak voor kleine kinderen geen zoomstrook met koordjes en bandjes, maar maak een tunnel met elastiek 
onderaan de jas, omdat een parka met loshangend koord gevaarlijk kan zijn voor (kleine) kinderen.                                                  
 
 
Kniplijst      
   buitenste stof  voering      

 1 - voorpas         2 x   2 x 
 2 - achterpas       1 x aan de stofvouw 1 x aan de stofvouw 
 3 - voorpand   2 x   2 x 
 4 - achterpand 1 x aan de stofvouw         1 x aan de stofvouw 
 5 - zoomstrook   1 x aan de stofvouw   
 6 - taillestrook          1 x aan de stofvouw 
 7 - sierklepje   2 x   2 x 
 8 - zakklep      2 x   2 x 
 9 - zak     2 x   2 x 
 10 - mouw, bovenkant 2 x aan de stofvouw 2 x aan de stofvouw 
 11 - mouw, midden     2 x aan de stofvouw 2 x aan de stofvouw 
 12 - mouw , onderkant 2 x aan de stofvouw 2 x aan de stofvouw 
 13 - mouwboordje , wijd en kort       2 x – van tricot/boordstof- of   
 14 - mouwboordje, nauwsluitend en lang 2 x – van tricot/ boordstof 
 15 - kraag  1 x aan de stofvouw          1 x aan de stofvouw 
 
I.p.v. patroondeel 13 of 14: 
  mouwboordje met elastiektunnel 2 x 
  maat (zonder naadtoeslag: kant en klare breedte: 2,5 cm): 

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

25,2 cm x 5 cm 25,8 cm x 5 cm 26,2 cm x 5 cm 26,8 cm x 5 cm 27,2 cm x 5 cm 28,0 cm x 5 cm 

 
 
Werkwijze      
Tip de deelbare rits moet iets korter zijn dan de voorrand van de parka. 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 naald in de juiste positie. Strijk vlieseline langs de voorrand als de gebruikte stof rekbaar of dun is.                     

1. Leg twee sierklepdeeltjes met de goede kanten op elkaar (g.k.o.e.) en stik de ronding. De rechte kant 
blijft open. Knip de naadtoeslag korter en keer de klep naar de goede kant. Stik de ronde kant twee keer 
door, één keer vlak langs de rand en één keer voetjebreed.                              

2. Speld de sierklep op het voorpand, de rechte open kant loopt gelijk met de bovenkant van het voorpand. 
Stik de sierklep op de naadtoeslag van het voorpand vast.                                                                 

3. Stik de voorpas g.k.o.e. aan het voorpand. Vouw de naadtoeslag naar boven en stik hem aan de goede 
kant door.  Doe hetzelfde met de achterpas en het achterpand. Vouw de naadtoeslag naar boven en stik 
hem door.                                                                             

4. Zakklep : Speld twee zakklepdelen g.k.o.e.. Stik ze rondom vast en laat aan de bovenkant een stukje 
open om te keren. Knip de naadtoeslag wat korter, de hoeken schuin af en keer de zakklep. Stik de zij- en 
onderkant van de klep twee keer door.                                                                                                                    
Zak : Speld twee zakdelen g.k.o.e. Stik ze rondom vast en laat aan de bovenkant een stukje open om te 
keren. Knip de naadtoeslag wat korter, de hoeken schuin weg en keer de zak. Stik de zakingang twee keer 
door en sluit daarbij de keeropening.                                                                                                                      

5. Speld de zak en de zakklep volgens de patroontekens op de voorpanden.            
Stik de zakken met een dubbel stiksel vast en verstevig de hoeken met trensjes. Stik de kleppen langs de 
bovenrand vast en stik hem dubbel door. Sluit daarbij de keeropening en verstevig de hoeken met 
trensjes.                                                                                           
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6. Leg voor- en achterpanden g.k.o.e. en sluit de schoudernaden. Vouw de naden naar het voorpand en stik 
ze aan de goede kant door.                                         

7. Stik de kraag g.k.o.e. in de hals, vouw de naad naar boven en stik hem aan de goede kant door.                               

8. Knip de reepjes elastiek voor de rimpels in de mouwen volgens de maattabel met naadtoeslag erbij. Stik 
het elastiek volgens de patroontekens op de binnenkant van de middelste mouwdelen, of met sierelastiek 
aan de buitenkant. Let erop dat het begin en het einde van het elastiek op de naadtoeslag van het 
mouwdeel vastgestikt zit.                     
Een andere manier: Er kunnen ook brede sierbandjes aan de buitenkant op het middenmouwstuk 
worden gestikt zodat er een tunneltje voor het elastiek ontstaat. Rijg de stukken elastiek door deze 
tunneltjes en zet ze op de naadtoeslag vast.                                  

9. Stik de bovenmouwen op de middelste mouwdelen. Vouw de naden naar boven en stik ze aan de goede 
kant door. Stik de onderste mouwdelen aan de middenmouwen en stik de naden op het onderste 
mouwdeel door.                                                                              

10. Zet de mouwen in de armsgaten.                       
Vouw de naden in de voor- en achterpanden en stik ze aan de goede kant door.               

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

12. Strijk de naadtoeslagen van de taillestroken naar binnen: de lange onder- en bovenkanten.                                   
Speld de taillestrook volgens de patroontekens op het voor- en achterpand. Stik de boven- en onderkant 
op de panden vast zodat er een tunnel ontstaat.                    

13. Rijg elastiek door de tunnel van het voorpand. Stik het volgens de patroontekens op het voorpand aan de 
goede kant vast zodat het elastiek alleen in de zij aangetrokken en vastgestikt wordt. Maak middenachter 
in de binnenkant van de buitenste stof een gaatje in de tunnel en trek daar het elastiek aan, stik het 
elastiek aan de goede kant door op het achterpand volgens het patroonteken. Knip het teveel aan elastiek 
in het midden af.                                                                                                                                                                         
Het kan ook anders: stik de tunnel eerst alleen helemaal aan de bovenkant vast. Stik dan alleen in de zij 
de onderkant vast. Rijg elastiek op die plaatsen in de tunnel, trek het tot de gewenste lengte aan en zet 
het aan de uiteinden vast met een dwarse naad aan de goede kant. Stik dan pas de rest van de strook 
aan de onderkant vast.                           
I.p.v. elastiek alleen in de zij, kan het elastiek ook rondom geregen worden. Trek het rondom tot de 
gewenste wijdte aan en stik de uiteinden voor op de naadtoeslag vast. Stik het elastiek wel op de zijnaden 
even door zodat het niet  gaat draaien.  

14. Vouw de zoomstrook in de lengte dubbel, vouw de naadtoeslagen aan de uiteinden naar binnen. Speld de 
zoomstrook dubbel met de open kant g.k.o.e. aan de  onderkant van de parka (de zoomstrook ligt naar 
boven). Stik de zoomstrook op de naadtoeslag vast. Vouw de strook naar beneden en stik hem aan de 
goede kant in de lengte in het midden door zodat een tweede tunnel ontstaat.                                                                    
Een andere manier: Maak een nestel aan de voorkanten van de zoomstrook op de plaats van de tekens. 
Verstevig indien nodig de stof eerst met vlieseline. Vouw de zoomstrook in de lengte dubbel en vouw de 
uiteinden naar binnen. Stik de smalle voorkantjes door. Speld de strook dubbel aan de onderkant van de 
parka, de strook wijst naar boven en de nestels liggen aan de binnenkant (ze zijn dus niet zichtbaar). Stik 
de strook vast op de naadtoeslag.                                                                                                                                
Stik voor kleine kinderen geen zoomstrook aan de parka, maar maak een tunneltje onderin de jas 
waardoor elastiek geregen kan worden.                              

15. Speld één kant van de rits met de tandjes naar buiten wijzend en de runner naar beneden, langs de 
voorkant van de parka. (de goede kant van de rits ligt op de goede kant van de stof). Vouw het uiteinde 
van de rits boven bij de kraag naar buiten. Stik de rits met het ritsvoetje vast en hecht het begin en het 
einde heel goed af.                                                                                                                                                                                                            

16. Plak aan de andere kant van de rits aan de goede kant een dunne reep dubbelzijdig kleefband 
(bv.wondertape).     Sluit de rits. Keer de parka binnenste buiten.                  
Haal het beschermpapier van de wondertape af en plak de andere voorkant van de parka op de rits. Let 
daarbij op dat de dwarsnaden precies op elkaar aansluiten. Maak de rits weer open en stik de vastgeplakte 
rits-kant met het ritsvoetje vast.  

17. Maak de voeringparka precies op dezelfde manier (behalve de sierkleppen, de zakkleppen en de zakken, 
de tunnel en de zoomstrook en de mouwnaden incl. de elastiekrimpelingen). Stik middenachter op de 
voering een stukje band mee als ophanglusje.                                                                                              

18. Speld de buitenkant g.k.o.e. op de voeringparka. De zoomstrook valt daarbij tussen binnen- en buitenkant 
in. Stik de parka’s rondom op elkaar, maar laat bij de kraag een stukje van ca. 20 cm open om te keren. 
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Als de zoomstrook niet is gebruikt, laat dan aan de parkaonderkant een stukje bij de beide voorkanten 
open om het elastiek in te rijgen.                                     
Stik op de buitenste jas de twee jassen op elkaar.   
Knip de naden korter en de hoeken schuin weg. Keer de parka door de keeropening naar de goede kant. 
Stop buiten- en binnenkant in elkaar en kijk goed of de mouwen niet gedraaid zitten.                                          

19. Mouwboordje van tricot of boordstof: stik de mouwboordjes aan de korte kant g.k.o.e. en vouw het 
boordje met de verkeerde kanten op elkaar, de naad valt ertussenin. 
Mouwboordje van dezelfde stof als de jas: stik het mouwboordje aan de korte kanten op elkaar. Knip 
twee stukken elastiek in de lengte van de polswijdte af en sluit die tot een ring. Vouw het mouwboordje 
met de verkeerde kanten op elkaar en leg het elastiek ertussen. Stik het boordje op de naadtoeslag 
dubbel vast.                          

20. Werk de mouwzomen van buiten- en voeringjas samen met een zigzagsteekje of de lockmachine af. Let er 
op dat de naden op elkaar vallen. Werk de mouwboordjes aan de open kant samen af en speld deze aan 
de mouwzoom g.k.o.e.  Stik de drie lagen op elkaar. Bij gebruik van rekbare tricot of boordstof wordt het 
boordje tijdens het vastnaaien uitgerekt. Vouw het mouwboordje omlaag.                                                                                                 
Een andere manier: Vouw bij de mouwzoom de naadtoeslag van binnen- en buitenkant tegenelkaar in. 
Leg het mouwboordje ertussen en speld het met één speld vast. Kijk goed of de voeringmouw niet gedra-
aid zit.                  Ga nu met de hand door de keeropening in de jas en grijp de naadtoeslagen van de 
mouw met het boordje ertussen. Haal de speld er met de andere hand uit en trek de mouw door de 
keeropening naar buiten. Zet het boordje nu rondom met een paar spelden vast en kijk nog een extra 
keer of de naden op elkaar vallen. Rek een boordje van rekbare stof tot de juiste wijdte uit.                                                    
(het geheel ziet er nu wat vreemd uit omdat de mouwen tegenover elkaar liggen) 
Stik alle drie de lagen van de mouwzoom  en boordje op elkaar en trek de mouw door de keeropening 
weer naar de goede kant. Doe hetzelfde met de andere mouw. 

21. Als er geen zoomstrook wordt gebruikt, maak dan een tunnel in de zoom van 2,5 cm breed. Rijg elastiek 
in de gewenste wijdte door de tunnel en zet het op de voorkanten vast.                                      
Stik de parka rondom aan de goede kant door, sluit daarbij de keeropening.                 
Rijg koord door de voorste openingen of door de nestels in de zoomstrook. Knoop de einden dicht of rijg 
er een koordstopper aan.           
Denk er nog even aan dat een jas met bungelend koord of band voor kinderen en vooral voor kleine 
kinderen een gevaar kan opleveren. 

 
Klaar ! 
 
Veel plezier en succes met TONI  


