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Hoodie lovers: wie de Hazel hoodie maakte kan het comfort van 
het patroon beamen. Dus voor de kinderen hebben we nu een 

trendy mini-hoodie in petto: de Jackie hoodie. Van een kort model 
tot een lange versie, je kan heel makkelijk de lengtes aanpassen. 

Ga je l iever voor een stoere look? Maak Jackie dan met een 
halsboord in boordstof zo krijg je een bomberjas. Kies voor leuke 
sweaterstofjes of een hip tricot: wat dacht je van een zebraprint 

of een trendy ruitenmotief? 

2 - 14 jaar

Jackie by 
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afmetingen (in cm)

matentabel

LET OP 
Pas het stofverbruik aan volgens deze aanpassingen. 

jaar 2 3 4 5 6 8 10 12 14

BO (cm) 52 54 56 58 60 64 68 72 76

HO (cm) 56 58 60 62 64 68 72 76 80

Borstomtrek (BO): meet horizontaal op het breedste punt van het lichaam. 
Heupomtrek (HO): meet horizontaal op het breedste punt van het onderlichaam. 

BO

HO

Vergelijk de opgegeven lengtes met de opgemeten of gewenste leng-
tes. Verleng of verkort de jas en/of de mouwen door de patroondelen 
door te knippen op de plaats(en) die staan aangegegeven met een 
dubbele lijn op bovenstaande tekening en de patroondelen x-aantal 
cm uit elkaar te schuiven of over elkaar te leggen als nodig. Zorg dat 
de MV-, MR-lijn en zijnaden telkens mooi rechtdoor lopen.

De afmetingen in deze tabel zijn de afmetingen van het patroon in functie van de 
gebruikte stof en dienen als referentie. Voor het draagcomfort en om een bepaal-
de snit te bekomen (aansluitend, los of oversized) is er extra ruimte (bovenop de 
zuivere lichaamsmaten) in de breedtematen inbegrepen. Afhankelijk van de ge-
wenste snit kan er gekozen worden om een maat kleiner of groter te maken dan 
de geselecteerde maat.

Je kiest voor dit model best de maat op basis van de borstomtrek. Kies de maat 
waarbij de borstomtrek het dichtste aanleunt. 

BO

HO

maat 2 3 4 5 6 8 10 12 14

lengte 53,25 53,25 58,25 58,25 63,25 68,25 73,25 78 83

mouwlengte* 38,5 43 46 48,75 50,5 55 59,75 64,5 69,25

borstomtrek 67,5 69,5 71,5 73,5 75,5 79,5 83,5 87,5 91,5

omtrek boven zoomboord 83,25 85,25 87,25 89,25 91,25 95,25 99,25 103,25 107,25

omtrek zoomboord 57,75 59,25 60,5 62 63,5 66,25 69 71,75 74,5

omtrek polsboord 15,25 15,5 15,75 16 16,5 17 17,75 18,75 19,5

* Inclusief de schouderlengte en polsboord.
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stofadvies De Jackie hoodie maak je in een sweaterstof, French terry of punta di roma. Een jacquardtricot 
of dikke tricot met textuur kunnen eveneens. Voor de pols- en zoomboorden en (optioneel) de 
halsboord heb je een stof nodig die elastisch en toch vormvast is. Ribboordstof of boordstof is 
de beste optie. Als je 100% katoen gebruikt was de stof dan eerst, want katoen krimpt!

benodigdheden 

• Naaigaren

• Deelbare rits: zie tabel

• Boordstof (35 cm breed): zie tabel

• Stof: zie tabel

stofverbruik (in cm)
 collectie

2 3 4 5 6 8 10 12 14

tricot met zebraprint 
stofbreedte 145 cm 90 90 95 95 100 110 120 130 145

tricot met ruitenmotief
stofbreedte 150 cm 105 105 110 110 120 140 160 170 180

Ontdek hier of op www.fibremood.com/nl/stoffen alle informatie over de Fibre 
Mood stoffencollectie en de bijhorende stofplannen. 

stofverbruik (in cm) 
standaard

2 3 4 5 6 8 10 12 14

stofbreedte 140 cm 90 90 95 95 100 110 120 140 150

Het bijhorende stofplan vind je op de laatste pagina van deze 
werkbeschrijving.

boordstof (in cm) 2 3 4 5 6 8 10 12 14

versie met halsboord 40 50 50 50 50 55 55 60 60

versie met capuchon 35 50 50 50 50 50 50 50 50

deelbare rits 2 3 4 5 6 8 10 12 14

lengte (in cm) 45 45 50 50 55 60 65 70 75
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werkbeschrijving

De afwerkingsmethode om het kledingstuk te naaien is 
afgestemd op de gebruikte stofsoort. De delen worden telkens 
aan elkaar gestikt met de goede kanten van de stof op elkaar, 

tenzij  anders vermeld.
 

1
Werk de schuine zijde van de delen zak (4) af met een 
overlocksteek. 

Strijk deze schuine zijde om naar de averechtse kant op 
de plaats van de V-knipjes en stik vast met een dubbel 
sierstiksel: het eerste stiksel op 2 cm van de rand en het 
tweede op persvoetbreedte naast het eerste. 

VP voorpand

RP rugpand

RVP rechter voorpand  

LVP linker voorpand    

MV middenvoor

MR middenrug

goede kant

averechtse kant

boordstof

4 

2 cm 
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Strijk de aangeduide randen 1,5 cm om naar de averechtse 
kant. 

Speld de zak op het VP (1) op de voorziene plaats. Stik 
de zak vast met een dubbel stiksel: het eerste stiksel op  
2 mm van de rand en het tweede op persvoetbreedte van 
het eerste stiksel.

2
Speld en stik de schoudernaden van het VP en het RP (2). 

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek en 
strijk de naad in de richting van het VP. 

1,5 cm

1 

4 

2 

2

2

1
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3
Er zijn twee soorten afwerking, met capu-
chon of met halsboord

• met capuchon

Speld en stik de ronde rand van beide capuchon delen (5).

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek. 
Strijk de naadwaarde naar één kant. 

Werk de rechte rafelrand van het aangeknipte beleg af met 
een overlocksteek.

Strijk het aangeknipte beleg om naar de averechtse kant 
op de plaats van de V-knipjes en stik vast met een dubbel 
sierstiksel: een eerste stiksel op 2 cm van de rand en het 
tweede op persvoetbreedte van het eerste. 

5 

2 cm 



8/15#Jackie

 
Speld en stik de capuchon aan de halsuitsnijding. De af-
gewerkte rechte zijde ligt op 1 cm van de MV-naad. De 
naad van de capuchon ligt gelijk met MR, de knipjes van de 
capuchon komen overeen met de schoudernaden. 

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

• met halsboord

Strijk de halsboord (9) dubbel in de hoogte met de goede
kant van de stof naar buiten.

Speld en stik beide rafelranden van de halsboord aan de 
halslijn, met de corresponderende knipjes op elkaar. 

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

5

1

2

1 cm 1 cm

5

1

2

9

9
1

2

1 cm 1 cm

9
1

2
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4
Speld en stik de bovenkant van de mouw (3) (= de mouw-
kop) aan de armuitsnijding met de corresponderende 
merktekens op elkaar. Het enkele knipje duidt het VP aan, 
het dubbele het RP. Het bovenste knipje komt overeen met 
de schoudernaad.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

5
Speld en stik de zij- en onderarmnaden van het VP en RP.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

3  

1 2

3  
1 2

3  

1
2

3  

2

3  
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6
Stik de korte zijde van de polsboorden (6) en strijk het 
naadje open.

Strijk de polsboord dubbel in de hoogte met de goede kant 
naar buiten.

Speld en stik beide rafelranden van de polsboord aan de 
onderkant van de mouw. Zorg ervoor dat de naden en knip-
jes overeenkomen. De omtrek van de polsboord is kleiner 
dan die van de mouwzoom. Je stretcht dus de polsboord 
aan de mouwzoom.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

Speld en stik de zijnaden van de zoomboord VP (7) en 
zoomboord RP (8).

Strijk de naden open.

Strijk de zoomboord dubbel in de hoogte met de goede kant 
van de stof naar buiten.

6

3

6

8 7 
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1 2

7 78 Speld en stik beide rafelranden van de zoomboord aan 
de onderkant van het werkstuk. Zorg ervoor dat de na-
den en de merktekens overeenkomen. De omtrek van de 
zoomboord is kleiner dan de omtrek van het werkstuk. 
Je ‘stretcht’ de zoomboord dus aan de onderkant van het 
werkstuk.

7
Werk de MV-naad af met een overlocksteek.

Leg de rits eerst met de goede kant naar boven. Draai het 
ritslint aangeduid met het groene sterretje om naar rechts 
op het LVP.
Speld het ritslint vast met de rand naast de overlocksteek. 
De ritstandjes liggen 0,5 cm onder de halsnaad. Stik vast 
op 1 cm van de MV-naad (= het midden van het ritslint).

Draai het ritslint terug met de goede kant naar boven en 
de tandjes naar MV gericht.
Leg het andere ritslint aangeduid met het rode sterre-
tje met de goede kant naar beneden op het RVP. Stik op  
dezelfde manier vast als het andere ritslint.

0,5 cm   

0,5 cm   

0,5 cm   
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Draai het ritslint terug met de goede kant naar boven en 
de ritstandjes naar MV gericht. 

Geef een sierstiksel op persvoetbreedte van de MV-naad 
(en ga over naar de halslijn) met de halve persvoet. Het 
ritslint blijft op deze manier vastzitten. 
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patroondelen & naadwaarden (in cm)

Om het kledingstuk volgens de beschreven manier in elkaar te naaien, teken je de aan-
gegeven naadwaarden rond de papieren patroondelen alvorens ze uit te knippen. 

1. voorpand: 2x 

2. rugpand: 1x aan stofvouw 

3. mouw: 2x 

4. zak: 2x

5. capuchon*: 2x

6. polsboord: 2x (in boordstof) 

7. zoomboord VP: 2x (in boordstof)

8. zoomboord RP: 1x aan stofvouw   
 (in boordstof)

9. halsboord*: 1x aan stofvouw   
 (in boordstof) 

* Afhankelijk van de gewenste versie 
(met capuchon of met halsboord) ge-
bruik je patroondeel 5 (capuchon) of 
patroondeel 9 (halsboord).  
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stofplan voor Jackie met halsboord

8

7 6

9

boordstof met stofbreedte 35 cm (= rondbrei) 

2 3 - 14 
STOFVOUW

STOFVOUW

STOFVOUW

STOFVOUW

stof met stofbreedte 140 cm

1

4

3

2

2 - 14
STOFVOUW

ZELFKANT
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8
7 6

• Markeer de volgende punten met een rijgdraadje:

• Knip kort door patroonpapier en stof op de plaatsen waar een enkel verticaal (I) en een dubbel ver-
ticaal (II) streepje staat.

• Knip een hoekje uit de stof waar een V-symbooltje staat of op de plaats van de afgewerkte zoomlijn.

• Knip van de delen die aan de stofvouw ( ) liggen een klein hoekje weg (V’tje) om het midden van 
de delen aan te duiden.

patroondelen merken na het knippen

boordstof met stofbreedte 35 cm (= rondbrei) 

2 3 - 14 
STOFVOUW

STOFVOUW

STOFVOUW

STOFVOUW

2 - 14

STOFVOUW

ZELFKANT
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stofplan voor Jackie met capuchon
stof met stofbreedte 140 cm
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7
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