
PROTESTCOAT VAN MONIQQUE VAN HEIST – HELLO FASHION
moeilijkheidsgraad ***

De protestcoat is geïnspireerd op de legerjassen die krakers vaak droegen in de jaren ‘80.  
Op de achterkant van hun jas schilderden ze vaak hun protestslogan. Deze protestcoat heeft  
een aan- of afritsbare lap stof op de achterkant, die je kunt gebruiken om je eigen protest op  
de schrijven, schilderen, borduren, wat je wilt. Je kunt de lap oprollen en vaststrikken met  
het bandje onder de rits.

OVER HET PATROON
Alle patroondelen zijn inclusief 1 cm naadtoeslag, tenzij anders vermeld op het patroon.
Het is een ingewikkelde jas om te maken. Neem vooral de vrijheid om er je eigen draai aan te geven 
en laat je niet beperken. Als je het beter vindt om de jas in elkaar te plakken met gaffertape,  
of met nietjes vast te maken, ga je gang. Het is jouw jas. 
 Het patroon bestaat uit 23 verschillende patroondelen. De werkbeschrijving geeft  
de meest logische werkvolgorde aan en vraagt inzicht in patronen en kennis van het naaien van  
een kledingstuk.

BENODIGDHEDEN
1 deelbare rits van 50 cm
8 knopen
6 drukknopen
ca. 6 meter stof voor de jas
ca. 60 cm stof voor de afritsbare lap stof
stuk koord van ca. 1,5-2 meter
garen

Knip je patroondelen uit en speld ze op de stof. 
Zorg dat alle delen recht van draad op de stof liggen. 
De recht-van-draad lijn is aangegeven op de patroondelen, het is de lijn met de pijltjes erop.  
Knip of snij de delen uit je stof. Geef met stofkrijt aansluitpunten en andere punten aan,  
zoals de plek van de zakken, de rits op het achterpand, de plek van de tunnel op het 
achterpand, enz.

1 Stik de zakken op de beide voorpanden.  
  Naai de drukknopen aan de zakkleppen en de zakken.
2 Stik coupenaad in mouwen, en stik mouwsplit aan mouwen. 
3 Stik de mouw dicht en stik de voering erin. Speld de plooi in de mouw en stik  
  de manchet aan de mouw. Maak knoopsgat in manchetten en naai knoop eraan.
4 Stik de middenachternaad, schoudernaden en de zijnaden tot de aangegeven plek 
  van de plooi in de zijnaad. Rugnaad en schoudernaad kun je doorstikken.
5 Stik de flap die de plooi afdekt en stik deze aan de zijnaad van het voorpand en  
  de zijkant van de plooiflap. 
6 Stik de voeringdelen achterpand en voorpand aan elkaar, in de zijnaad tot  
  boven de plooi.
  Rugnaad en schoudernaden kun je doorstikken.
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7 Speld de voering in de jas, door deze voorlopig vast te spelden op  
  de schoudernaden. Speld de zijnaden vast tot de plooi. Stik het onderste deel  
  van de voering van het achterpand op de aangegeven stiklijn van het voorpand.  
  Stik het onderste deel van de voering van het voorpand op de plek waar ook  
  de flap vastzit.
8 Stik de binnenzak linksvoor op de aangegeven plek. Vouw de plooi aan de  
  binnenkant en werk deze af met het afwerkdeeltje voor de plooi.
9 Strijk de zoom in de jas en zorg dat de voering hierin valt.  
  Stik ook het kleine coupenaadje in de zoom.
10 Stik het lusje voor de epaulet op de aangegeven plek op de linkerschouder,  
  stik de mouwen in de jas. Mouwen kunnen worden doorgestikt tussen de 
  aangegeven punten.
11 Strijk de belegdelen middenvoor en vouw de voering erin.  
  Stik de belegdelen en de zoom vast.
12 Stik de epaulet en speld deze in de hals van de linkerschouder op de  
  aangegeven plek. Stik de kraag op de jas.
13 Stik de flap voor de sluiting middenvoor. Maak knoopsgaten en naai knopen aan.
14 Stik de tunnel op het achterpand en haal er koord door.
15 Stuk het flapje bovenop achterpand. Stik de helft van de rits op de aangegeven  
  plek op de rug. 
  Stik de andere helft van de rits aan de protesflap.
16 Schrijf je tekst op de protestflap. De jas is klaar.

© moniquevanheist 
Het patroon van de ‘protestcoat’ is alleen bestemd voor privé-gebruik en  
niet bestemd voor commerciële of handels-doeleinden
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