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losse jas met opvallende kraag en revers en steekzak in 
schuine naad in imitatiebont of wollen stof met ruitmotief

XS - XXXL

Roma by 
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• Naaigaren

• Strijkbare tussenvoering: 

   max. 295 cm

• Voering: zie tabel

• Stof: zie tabel

• 3 drukknopen (Ø 2,1 cm)

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.

Het model is vrij los. Indien je de jas liever meer aansluitend draagt, 
kies dan  een kleinere maat. Heb je de jas graag lekker los, kies dan een 
grotere maat. 

benodigdheden

* De mouwlengte is inclusief de schouderlengte.

* 140 cm breed 

Borstomtrek (BO): meet horizontaal op het breedste punt van de buste. 

matentabel

afmetingen
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Pas het  
stofverbruik  
aan volgens  
de aanpassingen 
die je doet aan 
het patroon!

* 140 cm breed  

maat XS S M L XL XXL XXXL

lengte (cm) 103,5 104,5 105,5 107,75 111,25 114 115,5

1/2 borstomtrek (gemiddeld, cm) 51,75 55,75 59,75 63,75 68,75 74,75 80,75

1/2 omtrek zoom (gemiddeld, cm) 65,5 69,5 73,5 77,75 82,75 89 95

1/2 omtrek mouwzoom (gemiddeld, cm) 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19

mouwlengte* (cm) 72,5 73 73,75 74,25 75 75,75 76,25

maat XS S M L XL XXL XXXL

EU 32     34  36     38 40     42  44     46   48      50 52     54   56     58     60

UK  4       6  8      10 12      14  16     18   20      22 24      26  28     30     32

 BO (cm) 76     80 84     88 92     96 100   104  110    116 122   128  134   140   146

BO

maat XS-S M L XL XXL XXXL

 voering* (cm) 155 210 225 240 255 265

maat XS-S M L XL XXL XXXL

 stof* (cm) 290 295 305 315 325 330

* 154 cm breed, imitatiebont

maat XS-M L XL XXL-XXXL

 stof* (cm) 245 295 305 320

* 154 cm breed, stof met ruitmotief

maat XS-S M L XL XXL-XXXL

 stof* (cm) 305 350 355 365 375

https://www.fibremood.com/nl/patronen-verkorten-en-verlengen
https://www.fibremood.com/nl/patronen-verkorten-en-verlengen
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patroondelen & naadwaarden (in cm)

voorpand A: 2x
voorpand B: 2x 
rugpand: 1x aan stofvouw 
mouw: 2x
kraag: 2x aan stofvouw
beleg VP:2x 
beleg RP: 1x aan stofvouw 
VP voering: 2x  
RP voering: 1x aan stofvouw
mouw voering: 2x
zak: 4x
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Duid belangrijke punten op de omtrek van het patroon aan: 

• Knip kort door patroonpapier en stof op de plaatsen waar een enkel verticaal 
streepje ( ) en een dubbel verticaal streepje ( ) staat. Knip een hoekje weg 
waar een V-symbooltje staat.

• Knip van de delen 3, 5, 7 en 9 die aan de stofvouw liggen een klein hoekje weg 
(V’tje) om het midden van de delen aan te duiden.

Markeer de plaats van de knopen ( ) en de punten aangeduid met ( ) door 
telkens het middelpunt aan te duiden met naald en draad. 

De Roma jas maak je in een imitatiebont, ‘teddystof’ of wollen stof met ruitmotief om 
helemaal mee te zijn.  

Een mooie wollen stof (bijvoorbeeld flanel, mengsels met kasjmier,....) geeft deze jas 
een echte klassevolle uitstraling. 

stofadvies

Teken 1 cm rond de papieren patroondelen tenzij het anders is aangegeven op de tekening. 

De zijde van de delen 3, 5, 7 en 9 die aan de stofvouw (  ) ligt, krijgt geen naadwaarde.
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De delen die gemarkeerd 
zijn in lichtgeel worden 
langs de averechtse kant 
bekleefd met een strijk-
bare tussenvoering. 
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stofplan

1. voor een stof met stofbreedte 140 cm
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2. voor een effen stof met stofbreedte 154 cm (= imitatiebont)
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3. voor een stof met ruitmotief met stofbreedte 154 cm 

L-XXXL
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STOFVOUW

3

6
2

1

4

55
7

XS-S

ZELFKANT

STOFVOUW

3

6

1 2

4

7
5 5
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• delen 2 en 3 moeten ter hoogte van de rode lijn (de afgewerkte zoom) op eenzelfde hoogte gelegd worden

• delen 1 en 2 moeten ter hoogte van de groene lijn (de taillenaad) op eenzelfde hoogte gelegd worden

• delen 1 en 6 moeten ter hoogte van de blauwe lijn (het sluitingspunt)  op eenzelfde hoogte gelegd worden
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4. voor de voering met stofbreedte 140 cm (voor alle stoffen) 

XS-S

ZELFKANT

STOFVOUW
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1

Stik 1 deel zak (11) aan het aangesneden beleg van VP A (1).  
Strijk de naadwaarde naar de zak en geef een stiksel op 
2 mm van de naad.

werkbeschrijving

Legende met gebruikte
symbolen

    

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.

     
  goede kant

     
   averechtse kant

      
  voering goede kant

      
   voering averechtse kant

  

      
  strijkbare tussenvoering

   
VP       voorpand

  
   RP      rugpand

 
  MV       middenvoor

  MR      middenrug

1

  11
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Herhaal dezelfde bewerking met het andere zakdeel aan 
het aangesneden beleg van VP B (2).

Speld de rechte zijde van VP A en VP B op elkaar en stik 
vast vanaf MV tot aan het rijgdraadje. 

Knip in de naadwaarde tot vlak voor het rijgdraadje. 

Draai het VP A zo dat de schuine naad mooi op die van 
het VP B komt te liggen. Stik verder tot aan het volgende 
rijgdraadje. Stik ook het laatste stuk van de naad vast 
vanaf het rijgdraadje tot aan de zijnaad.

Speld en stik de zakdelen aan elkaar tussen de  
rijgdraadjes.
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2

Speld en stik de schoudernaden van het VP en het RP (3). 
Strijk de naden open.

3

Speld de korte zijde met de rijgdraadjes van de kraag (5) 
aan de rechte zijde van de revers. De rand van de kraag 
ligt gelijk met het knipje op het VP A en de rijgdraadjes 
liggen precies op elkaar. Stik vanaf het eerste rijgdraadje 
tot aan het tweede rijgdraadje. Laat de naald op die plaats 
in de stof zitten, hef de persvoet omhoog en knip in de 
naadwaarde tot vlak tegen de naald. 

Draai het werkstuk en laat de persvoet weer zakken. Stik 
de kraag verder aan de halslijn tot aan het volgende rijg-
draadje. Zorg ervoor dat de merktekens overeenkomen. 
Laat de naald opnieuw in de stof zitten en knip terug in 
de naadwaarde tot vlak tegen de naald.

Draai het werkstuk verder door en stik tot aan het laatste 
rijgdraadje.
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4

Speld en stik de bovenkant van de mouw (4) aan de  
armuitsnijding met de corresponderende merktekens op 
elkaar.  De enkele duiden het VP aan, de dubbele het RP, 
het bovenste enkele duidt de schouder aan. 

5

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

6

Vouw de plooi naar beneden in het deel VP voering (8) 
door de knipjes op elkaar te leggen. Stik vast op 0,5 cm 
van de rand.
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Speld en stik het beleg voorpand (6) aan het deel VP  
voering met de merktekens op elkaar.

7

Maak de bewegingsplooi in het deel RP voering (9) door 
de stof dubbel te vouwen met de knipjes op elkaar. Stik 
de plooi verticaal vast over 5 cm.                                                     

Leg de plooiwaarde naar links en stik vast op 0,5 cm. 

Speld de onderkant van het beleg RP (7) aan de bovenkant 
van het RP voering met de knipjes op elkaar en stik vast.

      8
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8

Speld en stik de schoudernaden van het VP en RP van de  
voering.

9

Stik de andere kraag aan de voering op dezelfde manier 
als in stap 3. 

10

Speld en stik de bovenkant van de mouw voering (10) aan 
de armuitsnijding met de corresponderende merktekens 
op elkaar.
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11

Speld de zij- en onderarmnaden van het VP en RP van 
de voering op elkaar en stik vast. Laat bij 1 mouw een 
opening in de onderarmnaad om later het werkstuk te 
kunnen keren.

12

Speld en stik de zoom van de voering- en stofjas op elkaar.

Speld beide kragen op elkaar en stik vast van rijgdraadje 
tot rijgdraadje. 
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Plooi de zoom van de jas om (naar voor) op de plaats van 
de V-knipjes en speld de MV-lijnen op elkaar. 

Stik vast vanaf de zoom tot aan het rijgdraadje aan de 
kraag.

Stop de voeringmouwen in de stofmouwen (zoals ze  
moeten zitten in een afgewerkte jas) en neem de zoom 
van de stof- en voeringmouw vast, zodat ze met de goede 
kanten van de stof tegen elkaar liggen.

Trek beide lagen door de opening in de mouw. Speld de 
mouwzomen rondom met de knipjes op elkaar en stik vast. 
Keer binnenstebuiten.
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Naai met een ‘ketting’(= spatie laten tussen de 2 lagen 
door de dubbele draad waarmee genaaid wordt niet  
helemaal strak aan te trekken) de voering- en stofjas aan 
elkaar ter hoogte van de onderarm, de zijnaden en de 
schoudernaden. 

Naai de zoom vast.
Naai of stik de opening in de voeringmouw dicht en naai 
de drukknopen aan op de aangeduide plaats.


