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Bont of imitatie bont
Het is aan te raden eerst een proefmodel te maken, bijvoorbeeld 
van een restje katoen. * Breng indien nodig wijzigingen in het 
patroon aan.

Bont met een lange pool wordt altijd enkel geknipt en in één 
richting. * Bont wordt met de vleug mee geknipt; de haartjes 
blijven bij een genaaid kledingstuk van boven naar beneden plat 
liggen. * Het is belangrijk alle patroondelen uit dubbel papier 
te knippen. * Let op Knip rechter en linker delen. * Gebruik een 
goede scherpe schaar.

Leg de patroondelen op de verkeerde kant; gebruik 
eventueel extra lange spelden (48 mm lang). * Teken met 
kleermakerspotlood de naden langs de buitenlijn van de 
patroondelen. * Knip de delen aan de verkeerde kant uit; knip 
heel voorzichtig alleen in het weefsel en knip niet de haartjes 
door. * Trek daarna heel voorzichtig de randen van elkaar.

Speld de naden met de goede kanten op elkaar; zet de spelden 
dwars op de naad. * Rijg de naad aan weerszijden van de 
patroonlijn op elkaar; rijg met kleine steken. * Stik de naad 
precies tussen de rijglijnen in en stik hierbij met de vleug mee; 
gebruik voor dikkere kwaliteiten een rolvoetje. * Strijk de naad 
heel voorzichtig aan de verkeerde kant met weinig druk open; 
strijk hiervoor eerst op een proeflapje.

Haal de haartjes die in het stiksel zijn gestikt voorzichtig aan de 
goede kant met een stompe naald los.

Bij stoffen met lange bontharen, knip je om te voorkomen dat 
de naden door de haartjes te dik worden, na het stikken van de 
naad de bontharen voorzichtig van de naadbreedtes af.
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