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Beschrijving Blouson CARLI 
 

Sportief gekleed zoals de grote kinderen: de kleine blouson is een prima jasje voor de eerste 

jaren.        

Je kunt hem maken met rits of knopen, vrolijk bont of met een trendy stofje, van waterdichte 

outdoorstoffen of knuffelig zachte fleece... je bedenkt vast steeds meer variaties als je ermee 

bezig bent. 

 

Met een beetje naai-ervaring kun je deze blouson zelfs zo maken, dat hij aan twee kanten 

draagbaar wordt.  

Voor de zomer enkel gevoerd, voor de koude winter met een laagje warm vlies ertussen.                    

Kinderen die gedragen worden, zitten goed ingepakt: het boordje om de muts beschut het 

hoofdje tegen de koude wind. 

Het afgeronde en verlengde achterpand zorgt dat het jasje goed blijft zitten.  

Het patroon is zo gemaakt, dat de jas lang mee groeit. Zo heb je langer plezier van je 

naaiwerk. 

Was de stoffen voor het knippen voor en droog ze liefst in de droogtrommel, zo is alle krimp 

eruit en blijven de stoffen gelijk groot.                    

Voor de kleinste maat zijn knopen fijner dan een sluiting met rits.    

 

 

Beschrijving babyblouson 

De blouson kan ook aan twee kanten draagbaar gemaakt worden. Kies daarvoor de versie met 

knopen of zoek een rits met een omkeermechanisme. Voor de winter kan een laag fleece 

meegestikt worden tussen de twee buitenste lagen. De naden van beide jassen hoeven niet 

afgewerkt te worden.  

 

Benodigdheden/maattabel  

De maten in de tabel zijn de maten van het gemaakte kledingstuk. 

Materiaal/maten 52/56 62/68 74/80 86/92 

bovenwijdte 52 59 66 71 

lengte voor 28 31 34 37,5 

mouwlengte 26 26,8 28 30,5 

stof  

(140 cm breed) 

65 70 70 75 

voering     

(140 cm breed) 

65 70 70 75 

fournituren   rits of knopen/drukkers/Kamsnaps, boordstof    

vlieseline (alleen voor de versie met knopen) 

 

Knippen     

Knip alle patroondelen uit de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Voor de winterversie alle 

delen behalve deel 4 (zakdeel) ook van vlies knippen.     

 

Kniplijst:        

1 – voorpand     2 x 

2 – achterpand   1 x aan de stofvouw 

3 – mouw     1 x aan de stofvouw 

4 – zak       2 x 
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5 – capuchon     2 x 

 

 

De maten voor de boordjes zijn inclusief naadtoeslag: 

(afhankelijk van de rekbaarheid: knip ze voor de zekerheid wat langer) 

 

 52/56 62/68 74/80 86/92 

mouwboordje 15 cm x 10 cm 16 cm x 10 cm 16 cm x 10 cm 17 cm x 10 cm 

capuchonboord 30 cm x 7 cm 32 cm x 7 cm 34 cm x 7 cm 36 cm x 7 cm 

boord onderin 39 cm x 7 cm 45 cm x 7 cm 50 cm x 7 cm 54 cm x 7 cm 

 

Werkwijze:  

1. Knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Voor een jasje 

met een rits, de middenvoorlijn van panden en muts als kniplijn houden. Wel 

naadtoeslag aanknippen. Rekbare stoffen voor het naaien rondom afwerken met een 

zigzagsteekje of de locker.  

 

2. Omdat boordstof erg verschilt in rekbaarheid vooral bij stevige boordstof een paar 

extra centimeters aanknippen voor de zekerheid. 

 

3. Speld zak en voeringzakje met de goede kanten op elkaar. Stik drie kanten op elkaar, 

de kant die op de zijnaad valt, blijft open. Knip de hoeken schuin weg en keer de zak. 

Stik de zakingang smal langs de rand door. 

 

4. Speld de zakken 3 cm boven de zoom van de voorpanden: de zijkant van de zak valt 

op de zijnaad. Stik de zak vlak langs de randen vast.       

 

5. Stik de mutsdelen met de goede kanten op elkaar en stik de ronde hoofdnaad dicht. 

 

6. Speld voorpanden met de goede kanten op elkaar op het achterpand en sluit de 

schoudernaden.  

 

7. Speld de capuchon aan de hals en begin daarmee in het midden. Stik de capuchon 

vanuit middenachter naar twee kanten in de hals vast.  

 

8. Zet de mouwen in de armsgaten.     

 

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

 

10. Maak de voeringjas op dezelfde manier als de buitenste jas.  

 

11. Vouw het boordje voor de capuchon in de lengte dubbel, de goede kant buiten. Stik 

het boordje uitgerekt op de naadtoeslag van de capuchonvoorrand. Het boordje loopt 

daarbij ca. 2 cm voor het einde in de muts weg. Doe hetzelfde aan de andere kant van 

de boordstrook.                                                                                                        

 

12. Knip de overhangende boordstof weg.     

 

13. Stik op dezelfde manier het boordje aan de zoom van de jas. Ook hier lopen de 

uiteinden ca .2 cm  voor het midden schuin weg. Knip ook hier het overtollige van de 

boordstof af.                                                                        

 

14. De rits moet ca 1,5 cm vanaf de zoomkant beginnen en ca. 1 cm voor de hals eindigen. 

Maak de rits naar wens korter: knip de tandjes die teveel zijn aan de bovenkant af en 

smelt de randen met een aansteker dicht. Smelt het laatste tandje aan beide kanten 

en druk het plat zodat de runner en niet af kan glijden. Er kunnen ook ritsstoppertjes 
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gebruikt worden of  naai met de hand een dikke trens zodat de runner niet meer 

verder kan.                                            

 

15. Speld de rits aan beide kanten langs de voorranden van de jas. De tandjes wijzen naar 

buiten en liggen naar beneden op de goede kant van de stof. Vouw het bovenste 

puntje van het ritsband weg naar het midden van de jas. Stik de rits smal langs de 

rand vast.              

 

16. Speld de buitenste jas met de goede kanten op elkaar op de voeringjas.  

 

17. Stik de jassen rondom op elkaar. Bij de rits het ritsvoetje gebruiken. Laat aan één 

voorkant een stukje van ca. 12 cm open om te keren.  

Knip de hoeken schuin weg en knip de naadtoeslag op de dikkere plekken wat korter.  

 

18. Keer de jas en kijk of de rits goed zit.        

 

19. Speld de boordjes dubbel, de goede kant binnen. Stik de zijkanten op elkaar. Vouw de 

boordjes dubbel: de zit naad zit binnenin.                         

 

20. Stik het boordje goede kanten op elkaar aan de buitenste mouw. 

 

21. Schuif de buitenste en binnenste mouw in elkaar en let goed op, dat de voeringmouw 

niet gedraaid zit. Vouw de naadtoeslag van buiten mouwen naar binnen. Grijp door de 

keeropening die naadtoeslagen vast en trek daarmee de mouw naar buiten. De 

mouwopeningen liggen nu „tegen elkaar“. Speld ze vast en stik ze rondom op elkaar 

met het boordje ertussen.  

 

22. Sluit de keeropening eerst met spelden. Stik de voorrand door: begin ca. 2 cm boven 

boven de capuchon-aanzetnaad en eindig 2 cm na het begin van het boordje. De 

keeropening wordt daarbij gesloten. Bij de rits naar wens weer het ritsvoetje 

gebruiken.                                         

 

23. Knoop een paar sierbandjes om de runner.  

KLAAR ! 

  

 

Version mit Knopfleiste 

 

1. Die Vorderkanten des Innenstoffes mit 3 cm breiten Streifen aus aufbügelbarer 

Vlieseline verstärken. 

 

2. Innen- und Außenjacke nach obiger Anleitung nähen. 

 

3. Beide Jacken entsprechend aufeinander nähen, wenden und ebenfalls die Vorderkanten 

knappkantig absteppen. 

 

4. Drucker, Kamsnaps oder Knöpfe mit Knopflöchern anbringen. Dabei sollte sich je ein 

Knopf direkt unter dem Halsausschnitt und einer direkt oberhalb des Saumes befinden. 

 

FERTIG! 
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Beschrijving babymutsje 
 
 

Dit mutsje is supersnel klaar. Gebruik restjes rekbare tricot of stof van shirts die te klein geworden 

zijn. Mix de stofjes door elkaar. Pas op: er is kans op verslaving! 

 

Omdat de verschillende soorten tricot onderling erg kunnen verschillen in rekbaarheid en de 
hoofdomvang van baby’s sterk variëren, kunnen de maten soms afwijken. Neem het liefst heel 
voorzichtig de maat van het hoofdje op met een zacht meetlint. Het meetlint moet boven de 

wenkbrauwen lopen langs het voorhoofd over de oren heen.    
 
De tabel is slechts bedoeld als hulpmiddel:   

leeftijd van het kind    hoofdomvang maat van de muts 

1 maand 35-37 cm 50/56 

1-2 maanden 38-40 cm 50/56 tot 62/68 

3-5 maanden 41-43 cm 62/68 

6-12 maanden 44-46 cm 62/68 tot 72/80 

1 jaar 46-48 cm 72/80 

2 jaar 48-50 cm 72/80 tot 86/92 

3 jaar  50-54 cm 86/92 

 
Materiaal:  

Alle goed-rekbare tricots zijn geschikt. Bij gebruik van dikkere stoffen zoals nickyvelours of rekbare 

badstof is het beter een maatje groter te kiezen.  

Stof:          

één of meerdere restjes tricot of een gebruikt shirt, minstens 60 cm breed x 50 cm lang 

De stof moet voor het knippen gewassen en het liefst in de droogtrommel gedroogd zijn.                  

Werkwijze:  

Het makkelijkste is het om de patroondelen met de lockmachine aan elkaar te naaien. Het kan ook 

met de normale naaimachine met een overlocksteek, smalle zigzagsteek van normale lengte (niet 

te kort anders lubbert de naad zo) of een steelsteekje. 

Gebruik in ieder geval een ballpointnaald (jerseynaald) 
Knippen:  

De patroondelen zijn inclusief naadtoeslag! 

Mutsje binnen en buiten zelfde kleur           patroondeel – 4 x aan de stofvouw 

Mutsje binnen en buiten verschillend          patroondeel – 8 x rondom met naadtoeslag   

De vier/acht delen kunnen allemaal hetzelfde of vrolijk bont gemixd worden.Er moet toch best wel 

nauwkeurig geknipt en genaaid worden, omdat een halve centimeter of meer aan elke kant gelijk 

4 cm meer wijdte oplevert.  

De recht van draad moet naar beneden verlopen, zodat het mutsje 
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overdwars rekbaar is en lekker om het hoofdje valt. 

Uitzondering: tricot die naar twee kanten rekbaar is, kan in twee richtingen geknipt worden.  

 
Beschrijving: gepatchte muts aan de stofvouw (binnen- en buitenkant dezelfde kleur) 

1. Knip de vier mutsdeeltjes met de rechte kant aan de stofvouw  (tussen haakjes- de 
naadtoeslag bij de rechte kant vervalt ivm de stofvouw)          

2. Vouw de deeltjes open en stik twee delen met de goede kanten op elkaar langs de lange 
ronding. Doe hetzelfde met de andere beide delen: stik één kant dicht.  

3. Geef op de naadtoeslag met spelden aan waar de keeropening komt van ca. 5 cm lang. Aan 
de tegenoverliggende kant van hetzelfde mutsdeel kunnen een paar stukjes band voor de 
sier meegestikt worden. De lusjes wijzen richting midden en worden met een paar steekjes 
op de naadtoeslag gestikt. Bovenop de  kruising moeten de naden  op elkaar vallen. 

4. Stik de mutsdelen rondom op elkaar. Begin en eindig bij de keeropening.                              

5. Keer de muts en sluit de keeropening met de hand of met een klein naadje op de machine.                                     

6. Vouw de mutsdelen in elkaar, de kruisingen vallen op elkaar, de gesloten keeropening in de 
binnenkant. Zet de kruisingen met een paar steekjes op elkaar vast, zodat het mutsje niet 
meer kan verschuiven.  
Klaar ! 

Voor een  „stoere“ look kan de muts ook met de naden naar buiten gewerkt worden. Leg de delen 
dan met de verkeerde kanten op elkaar. Een keeropening heb je dan niet nodig.             
 
Beschrijving: twee- of meerkleurige muts (binnen- en buitenkant verschillend) 

1. Knip acht mutsdeeltjes, de rechte kant NIET aan de stofvouw maar met naadtoeslag 
knippen!  

2. Stik steeds twee mutsdeeltjes met de goede kanten op elkaar langs de gebogen rand. 

3. Stik naar wens een lusje op de naadtoeslag van één mutspuntje mee.                                                                             

4. Leg de buitenste mutsdeeltjes met de goede kanten op elkaar en stik langs de ronding. Let 
op dat bij de kruising de naden netjes op elkaar vallen.                       

5. Doe hetzelfde met de beide binnenkantjes, maar laat aan één kant een stukje van  ca. 4 cm 
open om te keren.                           

6. Schuif de mutsen met de goede kanten in elkaar. Zorg ervoor dat de naden op elkaar vallen.                    

7. Stik de muts langs de onderrand op elkaar.    

8. Keer de muts en sluit de keeropening met de hand of met de machine.                             

7. Vouw de mutsdelen in elkaar, de kruisingen vallen op elkaar, de gesloten keeropening in de 
binnenkant. Zet de kruisingen met een paar steekjes op elkaar vast, zodat het mutsje niet 
meer kan verschuiven.  

Klaar ! 
 
Ook bij deze versie kunnen de naden met de lockmachine naar buiten gewerkt worden. De 
keeropening vervalt dan!                              
 


