
Tutorial  jongensblazer 
Ik vertrok van een basispatroon dat ik online kocht en uitprintte op de website van 

Knipmode.  

Hier vind je de link: http://www.knippie.nl/shop/jongen/jas/kek-blazertje-grote-

maat-pdf-patroon 

Ik maakte de blazer uit joggingstof en voerde hem met tricot (de mouwen werden 

niet -gevoerd) 

Ik veranderde een aantal dingen aan het model.  

Hieronder een overzichtje van de dingen die ik toevoegde of veranderde. 

 

Hopelijk kan ik enkelen onder jullie hiermee plezieren of verder helpen... 

 

Veel plezier ermee! 

 

Hier zie je de patroondelen: 

Voorpand 2x, Achterpand 1x rugpas, 1x links en 1x rechts 

 

http://www.knippie.nl/shop/jongen/jas/kek-blazertje-grote-maat-pdf-patroon
http://www.knippie.nl/shop/jongen/jas/kek-blazertje-grote-maat-pdf-patroon


Het achterpand knipte ik door en voegde in het midden onderaan twee maal een 

flapje toe om een splitje te maken in de achterkant. Zoals je kan zien tekende ik een 

schuine paspelzak op het patroonpapier zoals ik hem wil. 

 

Mouwen: 2x 

 

Het patroondeel van de mouw knipte ik ook door, ongeveer 1/3 en 2/3. De kleinste 

strook is de achterkant. Ook hier voegde ik flapjes toe om een 'valse' split te maken. 

Kraag: 2x 

 

Zakken: 2x, ik voegde twee paspelzakken toe. Hiervoor knip je een rechthoek, je 

neemt de breedte 4 cm meer dan de gewenste opening van de uiteindelijke zak. De 

voeringzakken snijd je op dezelfde manier maar 4 cm minder hoog. 

 



Voering: Rugpand 2x (hier sneed ik de pas eraan, maar wel in twee delen zodat je 

ook hier flapjes kan toevoegen voor het splitje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkwijze: 

We beginnen met het "moeilijkste". Het maken van de paspelzakken.  

Duid aan waar de zak moet komen op de 

achterkant van het voorpand. Speld het 

zakzeel met de goede kant tegen de 

goede kant van het voorpand. Zorg ervoor 

dat de zak een 5-tal centimeter hoger ligt 

dan de opening. 



 

Stik op de bovenste en onderste horizontale lijn (hier niet zo duidelijk zichtbaar) 

 

Snijd de zakopening open. Horizontaal en schuin naar de randen (zoals op de 

tekening) 

 

 Steek de zak door de opening en strijk 

plat. Zo krijg je dit aan de voeringzijde. Plooi daarna het bovenste én onderste deel 

een beetje terug zodat de stof tegen elkaar komt. Dan krijg je dit: 



 

Als je aan de goede kant kijkt is dit het resultaat. Stik door vlak langs de rand.

 

Naai de voeringzak op de zak. Zorg ervoor dat je niet in het jasdeel zelf stikt!

 



Indien mogelijk, werk af met de overlock.

 

 

Dit is het resultaat: 

 

 

De volgende stappen vind je ook in de beschrijving bij het patroon.  

Stik de twee achterpanden aan elkaar (tot net boven het splitje), strijk open. Stik de 

pas aan het achterpand en stik terug door.  

Naai de schoudernaden en de zijnaden. Strijk telkens mooi open. 

 

De kraag: 

Naai de twee kraagdelen op elkaar, knip de hoekjes af, keer om en strijk mooi uit. 

Stik door op een halve centimeter. 

 



 

 

De mouwen: 

Onderaan de mouwen is een zijn ze een stuk langer zodat je ze op het einde twee 

keer kan invouwen om af te werken. Over deze afstand knip je het flapje weer weg.  

   Je krijgt dan zo iets. Stik de mouwdelen aan elkaar en volg deze 

   lijn. (Dit zorgt op het einde voor een vals split. (Dit kan je ook 

   weglaten). Naai daarna de mouwen dicht. (je kan dit ook met de 

   overlock doen) 

 

Voering: 

Naai het beleg aan de voorpanden, naai de schoudernaden en de zijnaden. 

 

 

 



 

 

In elkaar zetten: 

Speld de kraag aan de buitenjas tot aan de patroontekens. Vertrek hiervoor in het 

midden. Speld de buitenjas aan de binnenjas, goede katen op elkaar. Doe eerst de 

zijkanten, Daarna begin je bij de rugsplit. Speld de vertikale naad, vouw daarna de 

onderzoom juist (buitenjas komt ook een stukje langs de binnenkant) en maak een 

hoek naar de buitenkant toe. (klinkt misschien een beetje ingewikkeld maar ik vergat 

hier duidelijke foto's te maken...) Stik rond, maar laat een keergat onderaan. Draai 

naar de goede kant. Draai terug gedeeltelijk door een mouwgat en sluit de rest van 

de onderkant. Sluit zo ook de horizontale naad van de split (ook hier maak je een 

hoek) Snijd alle hoekjes af. 

 

Dit is onderaan aan de split. 



 

Speld de mouwen in de jas, probeer ervoor te zorgen dat de naad in de mouw 

samenloopt met die van de pas. 

 

 

Naai vast met de overlock. 



Strijk de mouwen twee maal om en stik door. Stik ook de voorkant door tot het einde 

van het beleg onderaan.  

 

Maak knoopsgaten, naai de knopen aan en naai er een labeltje in!  

   

   

(Het was de eerste keer dat ik een blazer maakte, en dan nog op bestelling... ik heb 

er zelf ook op gezweet, maar het resultaat mag er zijn. De klant koos de stoffen en 

kleur van de knopen.) 

Klaar! 



 

 


