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Parka-mantel POLYANNA 

Design: Jolijou  

 

  

Knip alle patroondelen met naadtoeslag 

uit de stof. Knip het tunnelbeleg voor het 

achterpand aan de lange kanten zonder 
naadtoeslag. 

Knip het achterpand, de capuchon, 

capuchonstrook, mouwen en zakken van 

de buitenste en voeringstof. Knip de 

delen voor de voorkant eerst alleen van 
de buitenste stof. 

Als de parka met drukkers of knopen 

wordt gesloten, knip dan middenvoor en 

langs de capuchon 2cm extra plus nog 

naadtoeslag aan.   

 

Leg voor de voering van het voorpand, 

de patroondelen tegen elkaar aan en 

knip dit als één geheel uit. 
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Knip naar wens mouwboordjes uit 

rekbare tricot of boordstof. Knip ook een 
zoomstrook en een capuchonstrook. 

Door deze stroken krijgt de jas een 

parka-achtige uitstraling. zonder de 

rekkende stroken wordt het meer een 

manteltje. 

 

Leg een zakdeel van buitenste stof op 

een zakdeel van voeringstof, speld ze op 

elkaar en stik de zakingang. Knip de 

naadtoeslag korter, keer het zakdeel en 

stik de zakingang aan de goede kant 

door.   

 

  

Stik de zak op de naadtoeslag van de 

zijvoorpanden.  

Stik de zijvoorpanden met de goede 

kanten op elkaar volgens de 

patroontekens aan de 

middenvoorpanden van de buitenste 

stof. Rek in de bochten de stof niet uit.    

Vouw de naadtoeslag naar het midden 

toe en stik hem aan de goede kant 
door.   

BStik een trensje bij de punt van de zak 

als de stof niet zo stevig is.   
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Sluit  de schoudernaden.   

  

Vouw de naadtoeslag naar het voorpand 

en stik het aan de goede kant door.  

  

    

Vouw de capuchondelen bij de streepjes 

met de goede kanten op elkaar en stik er 

de figuurnaden in. Laat ze smal 

weglopen.     

Stik de figuurnaden naar wens aan de 

goede kant door.  

  

Stik de ronde kanten van de 

capuchondelen met de goede kanten op 

elkaar aan de capuchonstrook. 
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Vouw de naadtoeslag naar de 

middenstrook en stik hem aan de goede 

kant door.     

 

Stik de capuchon in de hals en let daarbij 

op de patroontekens.   

 

  Zet de mouwen in de armsgaten. Vouw 

de naadtoeslag in de jas en stik hem aan 

de goede kant door.  
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Stik het tunnelbeleg op het achterpand, 

let op de patroontekens en de lange 

kanten blijven ongezoomd.   

Stik de tunnel met een brede siersteek 

vast of stik een sierbandje over de 

aanzetnaad heen.  

 

  

Stik de tunnel in het midden nog een 
keertje door of stik er een sierbandje. 

Rijg elastiek in de tunnels en trek deze 

naar wens aan. Een beetje losjes voor 

stevige meisjes en wat strakker voor een 

smaller silhouet.  

 

GStik de uiteinden van het elastiek op de 

naadtoeslagen in de zijnaad goed vast. 
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Sluit de mouw- en zijnaden in één keer.   

 

Vouw de boordstroken in de lengte 

dubbel, knip de korte kanten schuin af 

en stik de stroken langs de 

capuchonrand (volgens de 

patroontekens) en langs de zoom.  

 

Plak stylefix op het ritsband langs de 

buitenste rand. Druk het goed vast. 
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Haal het beschermlaagje van het 

plakband af en leg de rits langs de 

voorrand van het voorpand van de 

buitenste jas. De tandjes wijzen naar 

buiten en de rits ligt met de goede kant 

op de goede kant van de stof. Druk je 

rits goed vast.  

 

Stik de rits voetjebreed (0,5 cm) vanaf 

de voorrand op de jas. 
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Geef op het voeringachterpand aan waar 

het elastiek moet komen. Stik uitgerekt 

elastiek op 20cm aan de achterkant van 

het voeringachterpand.   

 

  

Stik de voeringjas op dezelfde manier in 

elkaar als de buitenste jas. 

Als de voering van tricot wordt gemaakt, 

was dan de stof voor. Knip de tricot voor 

de voering evt. 2 tot 3 cm korter en 

smaller dan de buitenste jas, zodat de 

voering niet onder de jas vandaan gaat 

komen.  
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Speld de binnen- en buitenkant met de 

goede kanten op eklaar en stik de jassen 

rondom vast. Stik bij de rits en de 

boordjes net  1mm naast de laatste naad 

zodat de eerste naad na het keren niet 
meer zichtbaar is. .  

Laat aan de voorkant een stukje van ca. 
10cm open om te keren.  

Knip de naadtoeslag in de hoeken schuin 

af en keer de jas.  

 

Vouw de mouwboordjes met de goede 

kanten op elkaar en stik de lange naden 

dicht. Vouw de boordjes dubbel. 

Stik de boordjes met de dubbele open 

kant aan de mouwzomen of werk 

volgens deze beschrijving: HIER en haal 

de mouwen door de keeropening naar 

buiten en zet de boordjes tussen 
buitenste en voeringjas.  

Stik de jas rondom door.  

 

Speld middenachter het elastiek van de 

voeringjas precies op de tunnel van de 

buitenste jas en zet de uiteinden van het 

elastiek met een speld vast.   

http://www.farbenmix.de/de/felix-fotoanleitung.html
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Zet op deze plaatsen knopen of drukkers 

aan of stik trensje door alle lagen heen.  

 

Klaar!  

 


