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Onderwerp 3. Het patroon van een jas.

 •        Met papieren patronen een jas maken.

  Als de buurman de maat van de arm heeft en van de rug en van de buik, dan kan hij 
een mouw, een voorkant en achterkant, een kraag en een zak tekenen op een papier. 
Net zo groot als de centimeters die hij heeft gemeten. Die stukken knipt hij uit uit het 
papier. Dan legt hij die stukken papier op een lap stof, maakt ze vast met een speld en 
knipt elk stuk uit, mét een randje. Op dat randje kan hij straks de jas naaien. Van alle 
stukken die hij heeft, moet hij nu een jas maken. De voorjas naait hij aan de achter-
jas, de mouwen aan de schouders. Hij maakt een kraag en ook de zak op de jas. In de 
kleermakerij staat een pop van op een paal: een paspop. De pop is net zo groot als de klant. Met de pop kan de kleer-
maker kijken of de jas past als de klant er niet bij is. Er mag geen vouw in de jas zitten en de naainaad mag niet lopen 
in een bochtje. Als de jas kreukels heeft dan strijkt de kleermaker de jas met een hete strijkbout glad. Als de jas er 
piekfijn uit ziet, is hij klaar.

••     Heb jij weleens een patroon gebruikt?   

  Met een patroon van een ster en suiker heb ik een ster gemaakt op de cake. Ik heb een maan getekend met een rondje 
van karton. Ik heb een taartje van zand gebakken met een vormpje. Wat vind je van wat we hebben verteld?

•••    We maken een patroon. 

  We meten met een meetlint de maten van een jasje voor de pop. Op een papier tekenen we het patroon van een (pop-
pen)jas. Die vorm knippen we uit. Nu leggen we het patroon op een lapje stof. Met een speld of stukje plakband maken 
we het papier vast aan de stof. Nu kan het patroon niet verschuiven. Dan knippen we het patroon uit met een stofrand-
je er omheen. Nu hebben we de voorkant van de jas. We moeten nog een achterkant maken. Daarom plakken we het 
patroon nogmaals op de stof en knippen nu een achterkant van de jas. Met een naald en een draad naaien we de jas op 
de randen aan elkaar. Nu hebben we een trui. Als we een jas willen hebben dan knippen we de voorkant midden door. 
Dat is makkelijk als je de jas wil aantrekken. We trekken de pop zijn nieuwe jas aan!

  Benodigdheden: popje, meetlint, speld/plakband, een lapje stof, patroon papier, een potlood, een schaar, een naald 
en een draad.
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