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IZZY is een jasje in A-lijn dat lekker ruim valt en zowel voor slanke als stevige meisjes geschikt is.   
 
De schuine ritssluiting en de asymmetrische zakken zijn aparte details die de jas zijn bijzondere uitstraling 
geven. Boordjes aan de mouwen en een opstaand kraagje beschermen tegen de koude wind.  
 
Door het bijzondere patroon is de jas zelfs in de meest eenvoudige uitvoering al een apart kledingstuk, maar 
ook biedt deze jas veel mogelijkheden om stoffen te combineren en om te versieren. 
 
Afhankelijk van de stofkeuze wordt de jas steeds weer anders: verschillende kleurtjes gecombineerd, effen 
stof voor grotere meisjes of zelfs een stoere ruit met letters voor kleine stoere jongens.  
 
IZZY is bedoeld als herfst- of tussendoorjack. Er past ook nog een dikke trui onder.                                 
 
Voor de buitenkant zijn alle wind- en waterafstotende stoffen geschikt, maar ook poplin, spijkerstof of rib 
etc. Voor de voering kan fleece, blouclé, pluche, borg e.d. gebruikt worden, maar ook een gestepte voering 
of wattine gecombineerd met flanel of tricot.  
De mouwboordjes zitten fijn als ze gemaakt worden van goed rekbare boordstof, maar ook dikke, met de 
hand gebreide boordjes zijn erg leuk om te zien en lekker warm, alles kan, wat je maar leuk vindt.                                                                                                                
 
Dit jack is echt niet moeilijk om te maken, beginnende naaisters kunnen het rustig proberen. Met behulp van 
de stap-voor-stap beschrijving met foto’s is het heel gemakkelijk.  
 
Deze jas met haar mooie iets wijduitlopende vorm is ook bijzonder geschikt voor stevige meisjes. Het model 
valt ruim in de wijdte.              
Afhankelijk van de bovenwijdte van het kind, kan hij ook in een maatje groter gemaakt worden. Neem daar-
voor eerst de maat van het kind op en vergelijk deze met de tabel. Maak indien nodig de mouwen korter. De 
jas is dan in ieder geval lang genoeg en kan zonder problemen een hele poos meegroeien. 
 
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 

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

schouderbreedte 6,1 cm 6,5 cm 6,9 cm 7,4 cm 7,9 cm 8,7 cm 9,5 cm 

lengte vóór 48 cm 52 cm 55 cm 59 cm 63 cm 69 cm 75 cm 

mouwlengte 30 cm 34 cm 38 cm 43 cm 48 cm 53 cm 58 cm 

lengte mouwboordje  8 cm 8 cm 8 cm 9 cm 9 cm 9 cm 9 cm 

stof, buitenkant 

(140 cm breed)  
105 cm 115 cm 125 cm 140 cm 155 cm 175 cm 205 cm 

stof, binnenkant 

(140 cm breed)  
105 cm 115 cm 125 cm 140 cm 155 cm 175 cm 205 cm 

stof, tricot/boordstof    

(140 cm breed)  
20 cm 

deelbare rits           40 cm 45 cm 45 cm 50 cm 55 cm 60 cm 65 cm 

fournituren 1 tot 3 knopen of drukkers, vlieseline of naadband                 
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Knippen     

Knip alle 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.              
Let er goed op dat de patroondelen van het voorpand op de goede kant van de enkele stof geknipt worden. 

Let er bij het knippen van de asymmetrische voorpanddelen (patroondeel 1 en 2) op dat de naadtoeslagen van de 
schuine kanten heel regelmatig worden geknipt en dat deze niet worden uitgerekt.                          

Bij gebruik van dikke stoffen voor de buitenkant van de jas, is het mooier om de zakken met een dunnere stof te 
voeren.                                                         
 

Kniplijst        
   buitenste stof        voering 
 1 -  voorpand, links 1 x 1 x 
 2 - voorpand, rechts 1 x 1 x 
 3 - achterpand 1 x a.d. stofvouw 1 x aan de stofvouw 
 4 - mouw  2 x 2 x 
 5 - buikzak  2 x of   1 x en  1 x 
 6 - capuchonrandje 2 x of   1 x en  1 x 
 7 - capuchon  2 x 2 x 
 8 - borstzakje  2 x of   1 x en  1 x 
 9 - borstzakklepje      2 x of   1 x en  1 x 
 10 - zakje, klein 2 x 
11 -  mouwboordje   2 x –van tricot/boordstof 
 

 

Werkwijze 

Tip: de deelbare rits moet iets korter zijn dan de jas. Voor een hele nauwkeurige aangepaste lengte zijn er in de vakhan-
del kleine metalen onderdeeltjes te koop waarmee de rits precies op maat gemaakt kan worden.            
Gebruik voor het inzetten van de rits een speciaal ritsvoetje en pas indien nodig de stand van de naald in de naaimachine 
aan.  

1. Borstzakje: speld de zakjesdelen met de goede kanten op elkaar (g.k.o.e.) Stik ze rondom op elkaar en laat 
daarbij aan de bovenkant een stukje open om te keren. Knip de naadtoeslag wat korter en de hoeken schuin 
weg. Keer het zakje. Vouw volgens de patroontekens een plooi in het zakje en speld het vast. Stik de boven-
kant aan de goede kant door en sluit daarbij de keeropening.                                                          
 

Borstzakklepje: speld de klepjesdelen met de g.k.o.e. stik de deeltjes rondom op elkaar maar laat aan de 
bovenkant een stukje open om te keren. Knip de naadtoeslagen wat korter, de hoeken schuin weg en keer het 
klepje. Stik het klepje aan de zij- en onderkant door.                                                                

Buikzak : Speld de zakdelen met de g.k.o.e. Stik de bovenkant en de zijkanten op elkaar. Knip de naadtoes-
lagen korter en keer de zak. Stik de zakingangen aan de goede kant door (let hierbij op de patroontekens).                                                                                                

Kleine zak: Speld de zakdeeltjes met de g.k.o.e. Stik ze rondom vast en laat aan de rechte zijkant een klein 
stukje open om te keren. Knip de naadtoeslag korter, de hoek schuin af en keer het zakje. Stik de ronde bo-
venkant door en let daarbij op de patroonlijnen.                                                                                           

2. Speld het borstzakje en klep volgens de patroontekens op het rechter voorpand. Stik het zakje langs de ron-
ding vast. Let hierbij op de gespelde plooi aan de onderkant. Verstevig de zakingangen met een trensje.                      
Stik het klepje aan de bovenkant smal langs de kant vast en stik het nog een keer voetjebreed door. Sluit 
daarbij de keeropening en zet ook de hoeken met een klein trensje vast.    Maak naar wens een knoopsgat in 
de klep en zet een knoop op het borstzakje. Of sla drukkers in.                                       

3. Speld het kleine zakje op de buikzak. Stik het zakje tot aan het teken voor de omvouw vast op de buikzak. 
Sluit daarbij de keeropening. Het begin en het einde van de naad zijn gelijk de plaatsen waar het zakje wordt 
omgevouwen. Vouw de bovenkant van het zakje naar beneden en verstevig de hoeken bij de zakingangen 
met een trensje, zo blijft de omslag netjes zitten.            

4. Speld de buikzak op het rechter voorpand. De onderkant van de zak loopt gelijk met de onderkant van de jas. 
De middenvoortekens van de zak en het rechter voorpand vallen op elkaar. De zijkant van de zak loopt gelijk 
met de schuine sluiting met 2cm ruimte en de naadtoeslag ertussen. Stik de zakken vast, laat de zakingangen 
open en verstevig die met trensjes.                                                                           

5. Leg de voorpanden en het achterpand met de g.k.o.e. en sluit de schoudernaden. Vouw de naadtoeslagen 
naar het voorpand en stik ze aan de goede kant door.               

6. Zet de mouwen in de armsgaten. Vouw de naadtoeslagen naar de jas toe en stik ze naar wens aan de goede 
kant door.                                                 

7. Leg voor- en achterpand met de g.k.o.e. en sluit de mouw- en zijnaden in één keer.                              
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8. Speld de capuchondelen g.k.o.e en stik de ronde middenachternaad. Keer de muts en stik de naad door.                         

9. Zet de capuchon in de hals g.k.o.e. Let er op dat de middenachternaad van de capuchon op middenachter van 
het achterpand valt en de voorranden van de capuchon op de tekens van het patroon. De schoudernaden val-
len op de tekens van de capuchon.                                                                                     

10. Strijk vlieseline of naadband aan de binnenkant van de schuine voorranden.                                                           
Speld de rits met de tandjes naar buiten wijzend en met de runner naar beneden langs de schuine voorrand 
van het rechter voorpand. De rits ligt met de goede kant op de goede kant van de jas.                                                                                
Dit gaat het beste als de rits open is.                 

Stik de rits met het ritsvoetje van boven naar beneden vast. Hecht de laatste steken aan de onderkant goed 
af.      

Vouw aan de bovenkant het stukje ritsband in een rechte hoek naar het midden van de jas. Stik dit op het 
ritsband vast en pas heel goed op dat de stof niet uitgerekt wordt.                                       

11. Sluit de rits en leg de voorpanden g.k.o.e. Speld de andere jashelft aan de andere ritshelft. Kijk nog even of 
de rits er goed in zit.       

Heel behulpzaam bij het inzetten van de rits is dubbelzijdig wateroplosbaar kleefband (Wondertape). Hiermee 
kan een rits heel precies worden vastgeplakt en hij verschuift daarna ook niet bij het vastnaaien.           
Doe de rits voorzichtig open en stik de tweede ritshelft ook weer van boven naar beneden vast.                              

12. Maak de voeringjas op dezelfde manier, maar zonder zakken of rits. Bij het inzetten van de capuchon kan 
middenachter een stukje band worden meegestikt als ophanglus.                  

13. Vouw de mouwboordjes in de lengte dubbel, g.k.o.e. en stik de lange naad dicht. Keer het boordje, de naad 
ligt nu binnenin.   

14. Speld de buitenjas g.k.o.e. op de voeringjas. De randen en hoeken vallen op elkaar.                              

15. Begin bij de voorkant van de capuchon en stik de jassen rondom op elkaar. Laat bij de capuchon de laatste 
ca. 15 cm  open om de te keren. Stik de naad langs de rits 1 millimeter over de vorige naad heen zodat de 
eerste naad niet meer zichtbaar is na het keren.                                                                     

Knip de naadtoeslagen korter en de hoeken schuin af. Keer de jas.                                                          

16. Schuif de mouw van buitenkant-jas en voering in elkaar. Let erop dat de mouw nergens gedraaid zit. Werk de 
naadtoeslagen van de mouwzomen van binnen- en buitenkant samen af, de ondermouwnaden moeten op el-
kaar vallen.  Vouw het mouwboordje dubbel en werk de open kanten samen met een rekbare steek af. Zet het 
mouwboordje uitgerekt aan de onderkant van de mouw. Vouw daarna het mouwboordje naar beneden.                                                                                  

Een andere manier: vouw de naadtoeslagen van een mouwzoom van buitenkant-jas en voering tegen elkaar 
in naar binnen.  Het boordje moet er tussenin liggen. Speld de lagen op elkaar met 1 speld. Let er op dat de 
mouwnaad niet gedraaid zit.                                                          

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. Rek daarbij het boordje 
uit en kijk nog een keer of alle naden op elkaar vallen. (Omdat de mouwzomen nu tegenelkaar komen ziet het 
geheel er wat vreemd uit.) 

Stik alle drie lagen op elkaar en trek de mouw weer terug naar de goede kant. Zet het tweede mouwboordje 
er op dezelfde manier aan.                                      

17. Stik de jas rondom aan de goede kant door en nog een keertje voetjebreed. Sluit daarbij de keeropening.            

18. Speld de deeltjes van de capuchonrand met de g.k.o.e. Stik ze rondom vast maar laat een stukje open om te 
keren. Knip de naadtoeslag wat korter en keer de capuchonsluitreep. Stik hem aan de goede kant door en 
sluit daarbij de keeropening.                                                                 

19. Speld de sluitreep op de capuchon en stik hem aan de rechterkant van de jas goed vast. Stik naar wens een 
trensje om uitscheuren te voorkomen.     

tip: om te zorgen dat de bovenkant van de jas wat beter tegen wind beschermt, is het handig om de sluitreep 
ca. 1 cm over de ritssluiting te laten vallen.        

20. Maak één of twee knoopsgaten in de linker kant van de sluitreep. Speld de sluitreep op de linker kant van de 
jas om precies te bepalen waar de knopen moeten komen. Zet één of twee knopen aan of sla drukkers in.                                                

 

Klaar! 

 

Veel plezier en succes met IZZY! 


