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NAAIEN

PAULA – KORTE JAS ZONDER MOUWEN

Hoe maak je het?

ABSOLUTE BEGINNER

STAP 1: DIT HEB JE NODIG

Stofadvies: gebruik een stof die niet uitrafelt aan de zijkanten, zoals gekookte wol, faux fur double face of bouclé. Zo is er weinig afwerking nodig voor dit model. 

Kies voor een stof met stofbreedte 150m (zoals de pels double face), dan heb je maar 75 cm nodig. Is je stof minder breed, dan heb je 150m nodig.

75 cm stof faux fur double faceg

Stikzijde in de juiste kleurg

Patroonpapier

 

g

STAP 2: ZO MAAK JE HET

Afwerking

Draag je liever een langere jas? Pas het model makkelijk zelf aan door de panden langer te maken. Je kan ook mouwen toevoegen, bekijk dit model : paula – lange jas met

mouwen

TIPS

•    Als je een beginner bent, is het altijd slim om eerst een prototype te maken in een oefenstof, voor je in je goede stof knipt. Zo kan je het model eens doorpassen en kan je

nog aanpassingen doen, moest dat nodig zijn. 

•    Strijk je stof goed voor je het patroon overneemt op de stof en begint te knippen. Sommige stoffen kunnen een beetje krimpen bij het strijken (en wassen), dus zorg dat je

dat doet voor je begint te knippen.

•    Heb je geen overlock machine, kan je de randen afwerken door met een zigzagsteek juist aan de kant te stikken.

 

Teken het model uit op patroonpapier, zoals op de technische schets. Begin met de grote rechthoek en vul de rest van de schets hierop aan. De naadwaarde is niet

inbegrepen, dus teken er nog een naadwaarde van 1 cm bij. De randen van de kraag worden niet afgewerkt, dus daar moet er geen extra naadwaarde voorzien worden.

g

Knip de patroondelen uit de stof, leg de patronen zoals op het knipplan. g

Bij de faux fur double face, kan je kiezen welke kant je gebruikt van de stof. Bepaal dus eerst hoe je de jas wilt dragen of je kan er ook voor kiezen om de naden juist aan

de buitenkant zichtbaar te laten.

g

Stik de naad van de kraag (aan de voorpanden) dicht, doe dit met de achterkant van de stof op elkaar (goede kant naar buiten) zodat als je kraag omvalt de naad niet

zichtbaar is. (A)

g

Leg nu het voor- en rugpand op elkaar met de goede kant van de stof op elkaar, stik de zijnaden dicht en strijk de naden open. (B)g

Stik dan de schoudernaden dicht.(C) Geef een klein knipje van 0,5 mm in de puntjes van de kraag (zie tekening) en stik daarna de hals naad dicht. (D)g
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