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Moet ik echt een jas aandoen? Waarom dan? Ik heb het niet 
koud! En toen was er Miles … Een stoer bikerjack, in een gezell ige 

winteruitvoering. Must-have voor elke jonge garderobe (en die van 
jezelf). Laat je niet afschrikken, het is geen te moeil i jk project.  

De schuine ritssluiting zorgt voor extra pit en laat de toffe kraag half of 
volledig zichtbaar. Want zo koud is het nu toch ook weer niet …  

En natuurli jk hebben we handige gebiesde zakken voorzien in het 
voorpand. Miles duffelt stevig in, in stij l. Best of both worlds.  

Grote kans dat zoon of dochter deze jas straks niet meer uit wil.   

2 - 14 j

Miles by 
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afmetingen patroon (in cm)

matentabel (in cm)

LET OP 
Pas het stofverbruik aan volgens deze aanpassingen. 

Vergelijk de opgegeven lengtes met de opgemeten of 
gewenste lengtes. Verleng of verkort de jas en/of de mouwen 
door de patroondelen door te knippen ter hoogte van de 
aangeduide dubbele lijnen 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 bepaalde snit 
te bekomen (= comfortabele snit) is er in de breedtematen 
extra ruimte (bovenop de zuivere lichaamsmaten) 
inbegrepen. Afhankelijk van de gewenste snit kan er 
gekozen worden om eventueel een maat kleiner of groter 
te maken dan de geselecteerde maat.

maat 2 3 4 5 6 8 10 12 14

lengte 40 42,75 45,5 48,25 51 56,25 61,75 67,25 72,75

mouwlengte* 37,75 40,75 43,75 46,75 50 56 62 68 74

borstomtrek 72,25 74,25 76,25 78,25 80,25 84,25 88,25 92,25 96,25

zoomomtrek 73,5 75,5 77,5 79,5 81,5 85,5 89,5 93,5 97,5

omtrek mouwzoom 22,75 23,25 23,75 24,25 24,75 25,75 26,75 27,75 28,75

* Inclusief de schouderlengte.

BO

Je kiest voor dit model best de maat op basis van de borstomtrek (ongeacht de lengte 
of leeftijd). Je kiest de maat waarbij de borstomtrek het dichtste aanleunt. Pas de 
lengte van de geselecteerde maat vervolgens aan naar de lengte die bij de leeftijd of 
lengte van het kind hoort, terug te vinden in onderstaande tabel. 

maat 2 3 4 5 6 8 10 12 14

lichaamslengte 92 98 104 110 116 125 137 150 160

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

http://www.fibremood.com/nl/patronen-verkorten-en-verlengen
http://www.fibremood.com/nl/patronen-verkorten-en-verlengen
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stofadvies Warm en robuust is wat Miles nodig heeft. Speel dus naar hartenlust met dubbelzijdige stoffen 
zoals bijvoorbeeld mouton retourné (of omgekeerd schaap = aan de ene kant een suède of 
lederen oppervlak, aan de andere een teddy stof) of dikke dicht gebreide tricot met bijvoorbeeld 
2 gekleurde zijden die geen extra randafwerking nodig hebben. 

benodigdheden 

• Naaigaren

• Voering: max. 25 cm

• Deelbare rits: lengte zie tabel

• Stof: zie tabel  

stof 2 3 4 5 6 8 10 12 14

stofbreedte 110 cm cm 110 115 120 130 135 170 200 220 235

stofbreedte 140 cm cm 85 90 95 100 110 130 155 170 185

Het bijhorende stofplan vind je op pagina 6 van deze werkbeschrijving.

Deelbare rits 2 3 4 5 6 8 10 12 14

lengte cm 25 30 35 35 40 45 50 55 60
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patroondelen & naadwaarden (in cm)

Om het kledingstuk volgens de beschreven manier te naaien, teken je de aangegeven 
naadwaarden rond de papieren patroondelen alvorens ze uit te knippen. Als je een 
pdf-patroon gebruikt, kan je het patroon printen zowel met als zonder naadwaarden. 
Bekijk de video voor meer info.

1. linkervoorpand: 1x

2. rechtervoorpand A: 1x

3. rechtervoorpand B: 1x

4. plat stuk: 1x aan stofvouw

5. rugpand: 1x aan stofvouw

6. mouw: 2x

7. kraag: 1x aan stofvouw

8. bies: 2x

9. inkijk: 2x

10. zak: 4x 

LET OP 

• Dit zijn de patroondelen en hun naadwaarden om de Miles jas af te werken met een 
‘double face’ stof (= een dubbelzijdige stof). De jas wordt niet afgewerkt met een 
beleg, omdat de stofsoort dat niet vereist.
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http://www.fibremood.com/nl/blog/pdf-patronen-afdrukken
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stofplan voor een effen stof 
stofbreedte 110 cm

2 - 14 j

LET OP 

• De gebruikte stof heeft een vleug. De vleug is de richting waarin de vezels liggen. 
Zowel de goede als de averechtse kant van de stof hebben een vleug. 

• De vleug aan de binnenkant van de jas is van het grootste belang. Als de vleug aan de 
binnenkant verkeerd zit, kan de kledij die onder het jasje gedragen wordt de neiging 
hebben naar boven te kruipen.  Zorg er dus voor dat de vezels aan de binnenkant 
mooi plat liggen als je van boven naar onder wrijft over de stof. 
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stofplan voor een effen stof 
stofbreedte 140 cm

2 - 8 j

patroondelen merken

knip kort door patroonpapier en 
stof op volgende omtrekspunten

enkel knipje  

dubbel knipje  

V-knipje  

 
markeer de volgende binnen-
punten met een rijgdraadje
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LET OP 
patroondelen 1, 2 en 3 heb je slechts 1 
keer nodig.

10 - 14 j
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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
Verbind de rijgdraadjes, die de hoekpunten van de afge-
werkte zak op het LVP (1) en RVP A (2) aanduiden, met 
speldjes (met een lat aanduiden).

VP voorpand

RP rugpand

RVP rechter voorpand  

LVP linker voorpand    

goede kant

averechtse kant

voering goede kant

voering averechtse kant

2 1

De werkbeschrijving is opgesteld voor de gebruikte  stofsoort. De stof rafelt 
niet waardoor de rafelranden niet hoeven afgewerkt te worden met een 

overlocksteek. De stof rafelt niet, maar bij het knippen kunnen 
veel pluisjes loskomen. 

L E T O P !
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Steek een rij speldjes op 3 cm evenwijdig van de lange 
zijde die het dichtst bij MV zit (met een lat/driehoek/lint-
meter aanduiden).

Duid op dezelfde manier boven en onder de zakopening 
een lijn aan op 1,5 cm.

Speld en stik 2 van de 4 zakdelen in voering (10) aan de 
bies (8) met de corresponderende knipjes op elkaar. 

Speld en stik de overige zakdelen aan de inkijk (9) met de 
corresponderende knipjes op elkaar.

Werk de rafelranden telkens af met een overlocksteek.
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Stik vlak langs de rand van de bies waar geen rijgdraadjes 
zitten. 

Leg deze rand van de bies die je net stik-
te tegen de rij speldjes op 3 cm naast de 
zak op het LVP en RVP A. De goede kant 
van de bies (= de suède kant) ligt naar 
beneden. Stik de bies telkens vast op het 
VP tussen de rijgdraadjes.

Vouw de voeringzak die aan de bies 
hangt opzij en leg de inkijk met de voe-
ringzak eraan gestikt, met de goede kant 
naar beneden op het LVP en RVP A met 
de rijgdraadjes telkens precies op de 
rijgdraadjes die het dichtst aan de kant 
van de zijnaad zitten. Meet goed na of de 
afstand tussen het vorige stiksel (van de 
bies) en de lijn waar je de inkijk zal vast 
stikken op het VP precies 3 cm is. Speld 
goed vast en stik tussen de rijgdraadjes.

Vouw de bies en de inkijk opzij en 
knip in het VP tussen de 2 stiksels tot  
telkens een 2-tal cm vóór de rijgdraad-
jes. Knip vanaf die punten op de mid-
dellijn telkens diagonaal tot precies in 
elk hoekpunt. Let erop dat je enkel in 
het VP knipt!
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Vouw de delen door de opening naar de averechste kant 
van het VP. Vouw ook de ingeknipte driehoekjes (van het 
diagonaal knippen) aan weerszijden van de zakopening 
mee om naar de averechtse kant. 

Leg alle delen mooi plat. Vouw het VP opzij en stik de drie-
hoekjes vast op de zakdelen van hoekpunt tot hoekpunt. 
Zorg ervoor dat je een mooie rechthoek bekomt. 

Speld en stik de omtrekranden van de zakdelen aan elkaar 
op 1,5 cm.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek. 

8

810 109

8

8

9

1

8

9

1/2

9

1/2
1010

1,5 cm

1/2
1010



12/16#Miles

2
Leg de deelbare rits met de goede kant naar boven. 

Draai het ritslint aangeduid met het rode sterretje naar 
links op het RVP A. 

Speld het ritslint zodanig dat het midden van het ritslint 
op 1 cm van de rafelrand ligt. De ritstandjes liggen precies 
tussen de knipjes. 

Stik vast met de ritspersvoet of halve persvoet.

Speld en stik het RVP B (3) met de goede kant naar beneden 
op het RVP A + de rits.
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Vouw het RVP B nadien terug opzij. Geef een sierstiksel 
op persvoetbreedte.

Speld het ritslint aangeduid met het groene sterretje op 
het LVP. Je draait dus het ritslint niet opzij, maar legt het 
met de goede kant naar boven op het LVP. Het midden van 
het ritslint ligt op 1 cm van de rafelrand

Stik het ritslint vast langs weerszijden van het ristslint 
zodat het goed vastligt. 

3
Speld en stik het plat stuk (4) en het RP aan elkaar met de 
corresponderende knipjes op elkaar.
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Vouw de naadwaarde naar boven en geef een siertsiksel 
op het plat stuk op persvoetbreedte.

4
Speld en stik de schoudernaden.

Vouw de naadwaarden naar boven en geef een sierstiksel 
op het plat stuk op persvoetbreedte. 

5
Stik langs de rand van de kraag.
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Leg het werkstuk met de averechtse kant naar boven.  
Leg de kraag met de ‘goede kant’ (= de suède kant) naar 
boven. De rand van de kraag ligt gelijk met de knipjes,  
de V-knipjes liggen op elkaar. Speld en stik vast.

Draai het werkstuk om met de goede kant naar boven. 
Vouw de kraag opzij. Knip van de naadwaarde van de kraag 
een stukje af. 

Vouw de naadwaarde van de jas naar boven zodat die over 
de naadwaarde van de kraag zit. Stik de naadwaarde vast 
op de kraag naast de rand. 

Vervolledig het stiksel langs de rand van de revers. Geef 
ook een stiksel aan de rand van de revers van het LVP.
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6
Speld en stik de mouw aan de armuitsnijding met de 
corresponderende knipjes op elkaar. Het enkele knipje 
van de mouw komt overeen met het knipje op het VP, het 
dubbele van de mouw met het dubbele op het RP, het 
bovenste enkele knipje met het knipje dat de eigenlijke 
schouder aanduidt. Verdeel de stof tussen de merktekens.

Vouw de mouw dubbel in de breedte en VP en RP op elkaar, 
speld en stik de onderarm- en zijnaden tot aan het V-knipje 
van de mouwzoom.

Stik het gedeelte onder het V-knipje met de averechtse 
kant op elkaar. Het stukje aan de zoom wordt namelijk 
omgeslagen naar voor.  Op die manier is de naadwaarde 
voor dat stukje onzichtbaar. 

Strijk de zoomwaarde van de mouw om naar de goede kant 
van het werkstuk. Stik vast vlak naast de rand.

7
Geef een stiksel vlak langs de zoom. 
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