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Omkeerjas FINJA 
 
Op het patroonblad staat het basismodel van deze 
winterjas. Het kan gemakkelijk in het model met punten 
veranderd worden. Het patroon is gemaakt voor een dikke 
gevoerde winterjas. Indien men het patroon wil gebruiken 
voor een zomerjas is het beter een kleinere maat te 
kiezen. Let dan wel op de armlengte en verleng deze eventueel. Met drukkers of een rits met een keerbare trekker kan 
deze jas aan twee kanten gedragen worden. De lengte van de jas is normaal voor de maat. Vergelijk vóór het begin 
de maten in de tabel met de maat van het kind. Indien u de jas langer wilt maken, pas gewoon de totale lengte en/of 
de mouwlengte aan.                                                                                                               

 
Benodigdheden: 

2 m koord, koordstoppers en eventueel koorddopjes 
drukkers of knopen of een rits 
 

werkbeschrijving: 
 
1. Stik het golfrandbeleg en de golfrand van de capuchon goede kanten op elkaar. Knip de naadtoeslagen kort af en 

keer naar de goede kant .                                                                              

2. Stik de zakken goede kanten op elkaar en laat bij de ingang een opening om te keren. Knip de naadtoeslagen kort 
en de hoeken schuin af. Keer de zakken. Stik de zakingang twee keer door en sluit daarbij de opening. Stik de 
zakken rondom vlak langs de kant door en speld ze op de jaspanden. Stik nu op een afstand van ca. 1 cm vanaf 
het eerste stiksel de zak op de jas. De rand van de zak gaat dan iets afstaan. Als nu ook de onderkant van de zak 
recht op de jas wordt gestikt, hangt ook de ronding los.  Stik aan de zakingangen een trensje ( een rijtje zigzag 
steektjes dicht op elkaar)  om uitscheuren te voorkomen                                                                             

3. Stik de raglannaden van de buitenjas en stik eventueel naar wens door. Sluit de onderarmen en zijnaden in één 
keer. Doe hetzelfde met de binnenjas.           

4. Stik de capuchon op de buitenjas en zet de golfrand op de naadtoeslag vast.                                             

5. Speld de capuchon aan de halsrand en stik hem vast.  Stik daarbij bij de binnenjas een bandje mee als 
ophanghaakje, tenzij de jas aan twee kanten gedragen wordt.  

6. Stik de binnen- en buitenjas op elkaar. Begin daarbij aan de voorkant en laat daar een opening van ca 15 cm 
zitten voor het keren. Stik aan de onderkant, ca 3 cm vanaf de voorkant een strook mee voor het koord. Vouw 
hiervoor de strook overlangs dubbel, verkeerde kanten op elkaar en een met een zoompje aan de voorkant. Stik 
tot  een paar cm van de andere voorkant. Vouw een zoompje in de strook en stop op 3 cm vanaf de voorkant.  Stik 
het laatste stuk ook vast.                                

7. Knip de naadtoeslagen korter af, de hoeken schuin af en keer de jas. 

8. Sla de mouwuiteinden naar binnen en stik ze opelkaar. Er kan ook een boordje aangezet worden of elastiek in de 
mouwen geregen worden.                                            

9. Stik de jas rondom smal op de kant door, sluit daarbij de keeropening. Rijg het koord in de tunnels. Sla de 
drukkers in. 

 

maat omvang armlengte lengte voor 
86 / 92 87 cm 37,7 cm 40 cm 

98 / 104 91 cm 42,5 cm 44 cm 
110 / 116 95 cm 47,4 cm 48 cm 
122 / 128 99 cm 52,5 cm 53 cm 
134 / 140 103 cm 57,2 cm 58 cm 

maat 

stof 
buitenkant   

140 cm breed 

Stof 
binnenkant     

140 cm breed 
86 / 92 0,90 m 0,90 m 
98 / 104 1,00 m 1,00 m 

110 / 116 1,10 m 1,10 m 
122 / 128 1,20 m 1,20 m 
134 / 140 1,30 m 1,30 m 

knippen : 
 

Knip de delen van de kniplijst uit buitenstof en binnenstof met 
naadtoeslag uit. (eventueel ook wattine). De golfrand van de 
capuchon kan ook van een andere stof geknipt worden, zoals bv uit 
nickyvelours, fleece of borg.                                                                    
 

Stroken voor de koordtunnels: eenmaal de stofbreedte ca. 5 cm 
breed 
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Variantie: Buikzak    
1. Stik de buitenste zakken goede kanten op elkaar op de zij- en onderkanten. Doe dit ook bij de binnenste zakken. 

Knip de naadtoeslagen iets af . Strijk bij dunne stoffen een stukje vlieseline ter versteviging op de zakingangen.                 

2. Schuif de zakken inelkaar. De goede kanten op elkaar. Stik de zakingangen vast en de bovenkanten. Laat daarbij 
aan één bovenkant een paar cm over om te keren. Knip de naadtoeslagen bij de hoeken iets af en een stukje in tot 
bijna op de stiknaad. Keer de zak.                                                                                                                                           

3. Stik de zakingangen smal door. Naai de zakbovenkanten op elkaar, daarbij wordt de keeropening gesloten.           . 

4. Pas de jas, meet de gewenste zakhoogte op. Zet de zak op de jas vast met knopen of drukkers.           
 

Variantie: Puntenjas   
Verander het patroon volgens de aanwijzingen op  tekening A . Knip de buikzak volgens het bijgeleverde patroontje 
twee keer uit binnenstof en twee keer uit buitenstof uit.                              
 
Werk volgens de werkbeschrijving bij punt 1, 3, 4 en 5 , punt 2 vervalt.    Ga verder met 6                                                          
 
6. werk de kleine stukjes onderaan de punten af. Sla de naad naar binnen en stik ze door.                                                      

7. stik de jasdelen goede kanten op elkaar. Begin aan de voorkant en laat een opening vrij van ca 15 cm voor het 
keren. Werk de punt af zoals getekend op tekening B. 

8. Knip de naadtoeslagen bij de rondingen wat korter af, knip de hoeken schuin af. Keer de jas.                                             

9. Sla de mouwuiteinden naar binnen en stik ze opelkaar. Er kan ook een boordje aangezet worden of elastiek in de 
mouwen geregen worden                                                                                                                                                        

10. Stik de onderkant van de jas smal op de kant door. Stik de punten op de jas door zoals getekend op tekening B, 
nl. een tweede stiksel op 1,5 cm naast het eerste stiksel naaien. Begin daarbij ca. 3 cm vanaf de middenvoor. Zo 
ontstaat een tunnel voor de koordjes.                                                                                   

11. Rijg het koord of elastiek in de tunnels. Stik het begin goed vast en laat bij de punt een lus van ca 15 cm lang 
hangen ( eventueel koordstoppers nu inrijgen)  dan het uiteinde weer goed vastzetten.                                                        

12. Stik de jas verder rondom smal op de kant door en sluit daarbij de keeropening . 

13. Sla drukkers in of zet knopen aan.                        
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