
Jasje



(Moeilijkheidsgraad: gevorderden)

Naaibenodigdheden:
 Vogue patroon 8428 of  uw favoriete patroon voor 

een jasje

 Blauwe zijde (voor hoeveelheid zie patroon)

 3 verschillende blauwe stoffen met een verschillende 
structuur. Wij gebruikten fluweel, Thaise zijde en 
organza, 40 x 90 cm. Gebruik een van de stoffen 
voor de inzet van het jasje en de passepoil

 Blauwe voeringstof  (voor hoeveelheid zie patroon)

 Strijkversteviging (voor hoeveelheid zie patroon)

 Blauw naaigaren in een bijpassende kleur

 Blauw rayon borduurgaren dikte 40, iets glanzender 
dan de stof

 Blauw rayon borduurgaren dikte 30, iets glanzender 
dan de stof

 Tear-A-Way™ scheurversteviging

 Smal koord voor de passepoil, 2 m

HUSQVARNA VIKING® accessoires
 HUSQVARNA VIKING® SAPPHIRE™ 875 Quilt 

naaimachine

 Contourdraadvoet (412 58 05-45)

 Contourdraad (530 37 000-11) 
 of  smal blauw katoenen koord

 Contourdraad-/soutachegeleider  (412 55 44-45)

 Mini passepoilvoet (413 18 30-45)

 Decorative touch hotfix applicator  (500000905)  

 Swarovski kristallen 

 Pictogrampen  (412 08 38-48)

U vindt deze en nog vele andere accessoires in de 
HUSQVARNA VIKING® Gebruiksaanwijzing Accessoires 
of  op onze website www.husqvarnaviking.com, ze zijn 
verkrijgbaar bij uw HUSQVARNA VIKING® dealer.

Naadtoeslag: zie de naai-instructies in het patroon.

Knip het patroon voor het jasje uit in de juiste maat.

Patroonaanpassingen voor het rechter voorpand: 

1. Leg de patroondelen voor het rechter voorpand 
met de naad tegen elkaar. Verdeel het patroondeel 
in 6 stukken. Vergeet niet om bij alle delen rondom 
1,5 cm naadtoeslag toe te voegen.

 

N.B.: Er worden geen figuurnaden in het kledingstuk 
genaaid. Vouw voor het naaien de lijnen voor de 
figuurnaden tegen elkaar aan en speld. Teken 
daarna het nieuwe patroondeel. 

Knippen
1. Knip alle delen uit de blauwe zijde, behalve het 

rechter voorpand.

2. Gebruik voor het knippen van het rechter voorpand 
de nieuwe patroondelen die u hebt gemaakt.

3. Knip deel 1, 3 en 5 uit blauwe zijde.
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4. Knip deel 2, 4 en 6 uit de drie verschillende stoffen. 
(Wij gebruikten fluweel voor deel 2, Thaise zijde voor 
deel 4 en Thaise zijde bedekt met organza voor deel 6).

5. Knip schuin uit de stof  voor de passepoil:

 1 stuk van 50 x 2,5 cm

 2 stukken van 40 x 2,5 cm

 2 stukken van 35 x 2,5 cm

6. Uit de voeringstof: knip de delen voor het jasje (zie 
patrooninstructies).

Versieren
Wij hebben de drie delen als volgt versierd:

Deel 2: Versier het fluweel met de contourdraadvoet. Leg 
versteviging onder de stof. Rijg de machine in met 
rayon garen dikte 40 als bovendraad en onderdraad in 
het spoeltje. Teken met de pictogrampen een 
“puzzelstukjespatroon” op de stof. Voer het 
contourdraad in de geleider op de contourdraadvoet 
en naai op de gemarkeerde lijnen. Voor instructies 
over het gebruik van de contourdraadvoet, zie de 
Gebruiksaanwijzing Accessoires. 

Deel 4: Leg versteviging onder de stof. Naai verschillende 
siersteken in verschillende hoeken op de zijde. 
Voor een rijkere uitstraling, gebruik rayon garen 
dikte 30 als bovendraad. 

Wij gebruikten de volgende steeknummers: 

3:12, 3:14, 3:29, 3:33, 3:51, 4:51, 4:52, 4:53. 
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Deel 6: Maak uw eigen unieke steek door de decoratieve tapse 
steek op de SAPPHIRE™ naaimachine te gebruiken. 
Leg versteviging onder de stof. Rijg in met rayon 
garen dikte 40 als bovendraad en onderdraad in het 
spoeltje. Kies steek 3:20, programmeer 2 steken. Kies 
taps toelopen voordat u begint met naaien. Laat de 
steek naar links toelopen, 30˚, aan het begin en eind. 
Zie het instructieboekje voor aanwijzingen. Probeer 
uw steek eerst uit op een proeflapje. 

Naai de steek willekeurig over het patroondeel. 

Naaien
1. Maak uw eigen passepoil van blauwe stof, gebruik de 

passepoilvoet. Voor instructies voor het maken van 
een passepoil, zie de Gebruiksaanwijzing Accessoires. 
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2. Naai de delen van het rechter voorpand aan elkaar, 
naai een passepoil tussen alle naden.

3. Volg de naai-instructies voor het in elkaar zetten 
van het jasje. 

4. Als het jasje klaar is, gebruik de decorative touch 
hotfix applicator om Swarovski kristallen op deel 6 
aan te brengen.

Klaar!


