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I 'm singing in the rain en ik spring ook graag in de plassen:-). 
River is  een waterdichte parka uit regenjasstof.  

De afneembare kap is een pluspunt. River sluit makkelijk 
met drukknopen en heeft twee handige zakken. Dit patroon 

kan perfect uitgewerkt worden in een katoen voor een totale 
‘parka’ look. 

2 - 14 jaar

River by 
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afmetingen (in cm)

matentabel

LET OP 
Pas het stofverbruik aan volgens deze aanpassingen. 

BO
maat ( jaar) 2 3 4 5 6 8 10 12 14

BO 52 54 56 58 60 64 68 72 76

HO 56 58 60 62 64 68 72 76 80

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

maat ( jaar) 2 3 4 5 6 8 10 12 14

lengte 50 53,25 56,5 59,5 62,75 69 75,25 81,5 87,75

mouwlengte* 40 44,5 47,5 50,25 52 56,25 61 66 70,75

borstomtrek 69 71 73 75 77 81 85 89 93

zoomomtrek 75,75 78,25 80,5 83 85,5 90 94,75 99,25 103,75

zoomomtrek mouw 22,75 23,25 23,75 24,25 24,75 25,25 26,75 28,25 29,75

* Inclusief de schouderlengte.

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 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. In de breed-
tematen zit extra ruimte (bovenop de zuivere lichaamsmaten) inbe-
grepen omwille van het draagcomfort en om een bepaalde snit te 
bekomen (aansluitend, los, oversized). Afhankelijk van jouw voor-
keur kan er gekozen worden om eventueel een maat kleiner of groter 
te maken dan de geselecteerde maat volgens de lichaamsmaten.

BO

HO

stofadvies 

De River jas maak je in een gecoate stof, regenjasstof. Voor een jas in parkastijl gebruik je 
best een twillkatoen. Je dient dan wel de afwerking wat aan te passen. Ontdek hier of op  
www.fibremood.com/nl/stoffen alle informatie over de Fibre Mood stoffencollectie en de bijho-
rende stofplannen. 

https://www.fibremood.com/nl/patronen-verkorten-en-verlengen
https://www.fibremood.com/nl/patronen-verkorten-en-verlengen
www.fibremood.com/nl/stoffen
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benodigdheden 

• Naaigaren    

• Strijkbare tussenvoering: max. 45 cm 

• Drukknopen (Ø 1,5 cm): 12 (mt 2 – 4j), 13 (mt 5 – 6j), 15 (mt 8 – 10j)  
 15 (mt 12 – 14j)

• Dubbelzijdige tape (om naden te plakken)  

• Voeringstof: max. 40 cm 

• Stof: zie tabel 

stofverbruik (in cm)
 collectie

2 3 4 5 6 8 10 12 14

blauwe regenjasstof 
stofbreedte 147 cm

110 115 120 125 130 145 170 175 185

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 110 115 125 130 155 165 170 180 190

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

www.fibremood.com/nl/stoffen
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werkbeschrijving

De afwerkingsmethode om het kledingstuk te naaien is 
afgestemd op de gebruikte stofsoort nl. regenjasstof 

of gecoate stof. Deze stof rafelt niet en wordt dus niet 
overlockt. Gebruik je echter een stof die rafelt,  

overlock dan de rafelranden.

Speldjes zijn niet ideaal voor regenjasstof. Gebruik l iever 
klemmetjes of paperclips. Gebruik je toch speldjes steek deze 

dan enkel in de naadwaarde. 

Gebruik een aangepaste persvoet (teflon)of plak plakband op 
de onderkant van de persvoet om het transport van de stof te 

vergemakkelijken.

Gebruik een persdoek bij  het strijken. 

De delen worden telkens aan elkaar gestikt met de goede 
kanten van de stof op elkaar, tenzij  anders vermeld.

 

VP voorpand

RP rugpand

RVP rechter voorpand

LVP linker voorpand

MV middenvoor

MR middenrug

goede kant

averechtse kant

voering goede kant

voering averechtse kant

stri jkbare tussenvoering



6/17#River

1
Strijk de bovenkant van de zak (13) om naar de averechtse 
kant op de plaats van de V-knipjes. Stik vast net naast de 
rand.

13

3 cm

1 cm

1

13

Strijk de naadwaarde van de overige drie zijden om naar 
de averechtse kant.

Plak de zak met dubbelzijdige tape op de aangeduide 
plaats op het VP (1). Stik vast net naast de rand. 

2
Strijk of plak de naadwaarde van de onderkant van het 
schouderstuk VP (4) om naar de averechtse kant. Stik vast 
op persvoetbreedte.

4 4

1,5 cm
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1

13

4 0,5 cm

Speld het schouderstuk VP op het VP met de corresponde-
rende merktekens op elkaar. Stik beide delen aan elkaar 
vast ter hoogte van MV, de schouder en de armuitsnijding 
op 0,5 cm van de rafelranden.

3 
Vouw het knopenpat (6) dubbel op de vouwlijn met de goede  
kant van de stof naar binnen. Stik de korte zijde aan de 
onderkant. Keer binnenstebuiten.

Speld en stik beide rafelranden van de knopenpat aan MV 
langs de goede kant van het werk. De afgewerkte rand 
van het knopenpat ligt gelijk met het V-knipje van het VP 
die de afgewerkte zoom aanduidt. Vouw de zoom om op de 
plaats van het V-knipje over de knopenpat met de goede 
kant naar binnen. 

Vouw het knopenpat nadien opzij en keer de zoom om naar 
de averechtse kant. Plak de naadwaarde van de knopenpat 
eventueel vast.

6 6

1

13

4

6

1
6

6

1

13

4

6
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4
Speld en stik de MR-naad van het RP (2) en het schouder-
stuk RP (5) tot precies in het rijgdraadje.

Strijk of plak de naadwaarde van de onderkant telkens 
om naar de averechtse kant. Stik vast net naast de rand.

Speld het schouderstuk RP op het RP (2) met de correspon-
derende merktekens op elkaar. Stik beide delen aan elkaar 
vast ter hoogte van de schouder en de armuitsnijding op 
0,5 cm van de rafelranden.

5

2

5

5

1,5 cm

2

5
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5
Speld en stik de schoudernaden. Strijk of plak de naad-
waarde open.

6
Speld en stik beide delen kraag (7) met de goede kanten 
op elkaar. Blijf 1 cm verwijderd van de onderkant van de 
kraag.

Dun de naadwaarden uit in de hoeken. Keer de kraag bin-
nenstebuiten.

Speld en stik 1 rafelrand van de kraag aan de halslijn langs 
de goede kant van de jas.

Vouw de kraag om naar boven en leg de kraag aan de 
binnenkant netjes plat. Plak of speld vast. Vouw aan MV 
telkens een klein hoekje om zodat de naadwaarde niet 
zichtbaar is langs de goede kant.

Stik vast net in de aanzetnaad langs de goede kant van 
het werk.

1

7 1 cm

7
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7
Speld de bovenkant van de mouw (= de mouwkop) (3) aan 
de armuitsnijding met de corresponderende merktekens 
op elkaar. Het enkele knipje duidt de voorkant aan, het dub-
bele de rugkant. Het bovenste enkele knipje komt overeen 
met de schoudernaad.

Dun de naadwaarde uit om een mooie ronding te bekomen.

Vouw de mouw en de jas dubbel met de goede kant van de 
stof naar binnen. Speld en stik de zij- en onderarmnaden.

Strijk de mouwzoom om naar de averechtse kant op de 
plaats van de V-knipjes. Stik vast net naast de rand.

3

1 2

1

2

5

3

1 2

3

1 2

1

2

5

3

1 2

3

1 2

1

2

5
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1 2

3

3

3

2 cm
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8
Speld en stik de delen capuchon (8) aan de capuchon mid-
denstrook (9) met de corresponderende knipjes op elkaar. 
Dun de naadwaarde uit om een mooie ronding te bekomen. 
Strijk of plak de naadwaarde in de richting van de mid-
denstrook. 

Vouw de knipjes aan de onderkant van de voering  
capuchon (12) op elkaar met de goede kant van de stof naar 
binnen. Stik de neep of coupenaad lichtjes afgebogen op 
niets uit naar het rijgdraadje. Stik een klein stukje verder, 
voorbij het rijgdraadje, zonder stof. Knip de draden af en 
leg een knoopje.

Speld en stik beide delen voering capuchon aan elkaar. 
Strijk de naadwaarde open.

Speld en stik de voering capuchon aan het beleg  
capuchon (11) (zijde zonder de knipjes). Het V-knipje van 
het beleg komt overeen met de naad van de voering van 
de capuchon. 

9
8

89

9
9

8

12

12 11

12
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Speld en stik de gebogen rand van de delen klep capuchon 
(10) met de goede kanten op elkaar. 

Keer de klep nadien binnenstebuiten. Geef een sierstiksel 
op persvoetbreedte.

Leg de rand van de voering capuchon en de capuchon met 
de goede kanten op elkaar. Schuif de klep tussen de 2 
delen van de capuchon en leg de rafelranden gelijk. De 
afgewerkte zijkanten van de klep liggen tegen de enkele 
knipjes. 

Speld en stik de delen aan elkaar. 

Speld en stik de onderkant van de capuchon aan elkaar 
(voering capuchon en capuchon liggen nog steeds met de 
goede kant naar binnen). Laat een opening om de capuchon 
later te kunnen keren. Dun de naadwaarde uit in de hoeken 
en keer de capuchon binnenstebuiten.

Naai of stik de opening aan de onderkant van de capuchon 
dicht.

10

9

10
11

89

9

10



13/17#River

Maak beide capuchondelen aan elkaar vast door precies 
in de naad van de middenstrook te stikken langs de goede 
kant van het werkstuk ter hoogte van de neep/coupenaad. 

Geef een sierstiksel op persvoetbreedte van de rand.

9
Werk de zoom verder af. Vouw de zoomwaarde om op  
1,5 cm en stik vast.

5

1,5 cm

5
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10
Bevestig telkens een drukknoop aan de rand van de capu-
chon overeenkomstig met die op de kraag.

Bevestig een drukknoop in het midden van de capuchon 
middenstrook en het midden van de kraag op 1,5 cm boven 
de onderkant.

Bevestig aan de mouwzoom telkens een drukknoop op  
2,5 cm langs weerszijden van de onderarmnaad en in het 
midden van de gestikte zoomwaarde . 

1,5 cm

1,5 cm

1,5 cm

2,5 cm 2,5 cm
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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. 

1. voorpand: 2x

2. rugpand: 2x

3. mouw: 2x

4. schouderstuk voorpand: 2x

5. schouderstuk rugpand: 2x

6. knopenpat: 2x

7. kraag: 2x aan stofvouw        

8. capuchon: 2x                              

9. middenstrook capuchon: 1x aan stofvouw               

10.  klep capuchon: 2x aan stofvouw

11.  beleg capuchon: 1x aan stofouw

12.  voering capuchon: 2x

13.  zak: 2x 

LET OP

De delen die 
gemarkeerd zijn 

in lichtgeel worden 
langs de averechtse 
kant bekleefd met 

een strijkbare 
tussenvoering. 
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stofplan voor een stof met stofbreedte 140 cm

2 - 5 j
STOFVOUW

ZELFKANT

Duid de belangrijke punten op de omtrek van het patroon aan:

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

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

Duid de belangrijke punten binnen het patroon aan:

• Markeer de plaats van de drukknopen met een rijgdraadje ( ) door het middelpunt 
van het ( ) aan te duiden met naald en draad.

• Markeer de plaats van de zak en het eindpunt van de neep/coupenaad met een rijg-
draadje ( ) door het middelpunt van het ( ) aan te duiden met naald en draad.

4

3

2

1
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1010 7 79 11
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6 - 14 j

4

3

2

1

5

13

8
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10 7 7911 10
STOFVOUW

ZELFKANT

voering voor alle maten (2 - 14 j)

12

STOFVOUW

ZELFKANT


