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Jas met punten  QUINTIA  

werkbeschrijving 

Voor beginnende naaisters in dit een eenvoudig model. Gevorderden kunnen natuurlijk 
naar eigen inzicht te werk gaan, zoals bv een ritssluiting ipv knopen of mouwboordjes 

aan de jas... 

De jas kan ook zonder de puntenvolants gemaakt worden. 

 

 

 

  

Foto’s Beschrijving 

 

Knip de binnenste jas uit de voeringstof. 
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Knip de buitenste jas uit de jassenstof. De jas kan ook zonder 
de puntenvolant gemaakt worden.     

 

Binnenjas   

Sluit de schoudernaden, stik de capuchondelen goede kanten op 
elkaar. 

Zet de mouwen in de armsgaten.    

Speld de capuchon met de naad op middenachter van de hals. 
Van hier uit naar voren de capuchon aan twee kanten 
vaststikken. Indien gewenst een ophanglusje meestikken. 

  

 

Stik de onderarm- en zijnaden in één keer.          
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Stik de zijnaden van de puntenvolants goede kanten op elkaar. 

Stik de capuchonnaad en stik hem smal op de kant door. 

Sluit de schoudernaden, vouw de naadtoeslagen naar het 
voorpand en stik ze op de bovenkant smal door. 

 

Zet de mouwen in de armsgaten, stik de naden door. Speld de 
capuchon op middenachter van de jas en stik hem daarvandaan 
naar de voorkanten vast. 

Stik de onderarm- en zijnaden in één keer.    

   

 

De belegzak en zak goede kanten op elkaar leggen en langs de 
witgestippelde lijnen stikken. Knip de hoeken schuin af.              
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Keer de zak. Stik de zakingang twee keer door ( zie rode 
stippellijn) Speld de zakken op de voorpanden en stik ze met 
een dubbele naad door ( zie groene stippellijn) Stik tenslotte 
twee trensjes ter versteviging ( zie gele lijnen) op de 
zakingangen. 

 

Sluit de zijnaden van de onderpanden.  

 

Puntenvolant  

Iedere tweede boog wordt met biaisband afgewerkt. Begin 
daarvoor bij de eerste volledige boog. Stik het band met de 
goede kant aan de binnenkant van de volants. Stik zo dicht 
mogelijk langs de buitenrand en rek het band bij het stikken 
iets uit.                 

 

Strijk het band op de goede kant van de volants, vouw    het 
band naar binnen en strijk het nog een keer .  
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Stik het biaisband met een rechte of,  nog makkelijker, met 
een kleine zigzagsteek vast.     

  

 

Werk de overige bogen op dezelfde manier af, maar laat op 
iedere hoek 10 cm band uitsteken.                                 

 

Leg een knoop in de puntjes en/of versier ze met een kraal.      

 

speld de puntenvolant op het onderjaspand en stik de 
naadtoeslagen van beide delen op elkaar.                                 
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Stik het onderpand goede kanten op elkaar op het bovenpand. 
Vouw de naadtoeslag naar boven en stik het smal op de kant 
door.         

 

Stik knoopsgaten in de capuchon en de onderste zoom. 
Verstevig ze eerst met stukjes vlieseline.                     

 

Stik de buiten- en binnenjas goede kanten op elkaar rondom 
vast. Laat daarbij wel een opening onder in de rand over om te 
keren, zie de foto. 

Knip de hoeken schuin af en keer de jas. 
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Strijk de jas of speld hem en stik hem daarna smal op de kant 
rondom door. Sluit daarbij de keeropening.             

 

Sla de mouwuiteinden naar binnen, speld ze op elkaar en stik 
ze smal op de kant aan elkaar vast. 

 

Sla drukkers in of maak knoopsgaten en zet knopen aan. 

  

KLAAR  ! 

 


