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JOHANNA 

Damesmantel 

Design: traumschnitt  

Eenvoudige versie 

 

Knip alle delen met naadtoeslag en alle zomen 

zonder naadtoeslag.  

 

Stik de voor-zijpanden aan de middenvoor-

panden met de verkeerde kant van de stof op 

elkaar. Strijk de naden open. 

 

Stik de middenachterpanden op elkaar met de 

naden naar buiten. Strijk de naad open.  
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Stik de achter-zijpanden aan het 

middenachterpand met de naden naar buiten. 

Strijk de naden open.  

 

Stik de achterpas aan het achterpand, naden 

naar buiten. Strijk de naden open.  

 

Sluit de schoudernaden met de naden naar 

buiten. Strijk ze open.    

 

Sluit ook de zijnaden met de naden naar buiten 

en strijk ze open. 
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Stik de mouwdelen aan elkaar met de naden 

naar buiten. Maak het split, strijk de naden 

open. 

 

Zet de mouwen in de armsgaten en let daarbij 

goed op de tekens. 

 

Maak de kraag en de zakken. 

 

Stik de schoudernaden van de beleggen met de 

naden naar buiten. Strijk ze open. 
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Stik de beleggen met de verkeerde kanten op 

elkaar op de middenvoorpanden. 

 

Stik de kraag vast en stik daarbij het beleg 

middenachter mee. 

 

Stik de zakken op de voorpanden. 
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Maak knoopsgaten en zet knopen aan. Klaar! 

   

Dubbele versie:  

 

Maak de mantel en de voeringmantel zoals 

boven beschreven. Schuif de twee in elkaar en 

speld de voorranden en de onderrand op elkaar. 

 

Stik de twee met een siersteek op elkaar. Speld 

ook de mouwen op elkaar en stik ze met een 

siersteek vast. 
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Speld de kraag tussen mantel en voering in en 

stik hem vast.   

 

Stik de zakken op het voorpand. 

 

Maak knoopsgaten en zet knopen aan. Versier 

de mantel naar wens. 

 

Klaar! 

 


