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Weetjes over versteviging
Met versteviging kun je een stof meer steun of structuur (vormvastheid)
geven. Er zijn plakbare en niet-plakbare soorten verkrijgbaar. Er zijn veel
verschillende soorten versteviging:

G 785 is een zachte, licht
bi-elastische geweven tussenvoering. Ideaal voor kleine
delen van blouses en jurken,
maar ook voor voorpanden van
jasjes en mantels. Te gebruiken bij
viscose, zijde, acetaat, elastische
en transparante stoffen.

Charmeuse rekbare
versteviging rekt in de
breedte en is gemakkelijk op
te strijken. Je gebruikt ’m voor
kleine delen en voorpanden
van stretchstoffen, jersey en
lichte tot zware stoffen.

H 410 is superzachte, plakbare versteviging, met draden
in de lengterichting. Deze
draden houden zowel stevige,
als erg zachte soepele stoffen
in model. Dus zowel zijde als
mantelstof. Geschikt voor:
kragen, zakken, kleppen voorpanden en beleggen van jasjes, mantels en kostuums.

Handige tips
• Knip versteviging altijd met naad en in dezelfde
richting als de stof.
• Bij stretchstoffen: verwerk de versteviging op
dezelfde manier als de stof (rekbare versteviging
rekt in de breedte).
• De gebruiksaanwijzing voor het opstrijken is vaak
op de rand aangegeven.

G 405 is een plakbare, zachte versteviging. Veel gebruikt
voor jurken, blouses, voor
panden van gilets, jasjes en
mantels, kragen, manchetten,
beleggen, zakken en klepjes.
Voor lichte tot middelzware
stoffen zoals: wol, gabardine,
jersey en wilde zijde.

Stik-en-Trek is een dikke
versteviging zonder plakkant.
Geschikt voor knoopsgaten,
sierstiksels en voor het stikken
of locken van dunne stoffen.

• Leg bij dunne versteviging een restje patroontekenpapier of lapje katoen tussen de strijkbout
en de stof; de lijm komt dan niet zo snel aan
de strijkbout.
• Kijk voor meer info over verstevigen op
www.knipmode.nl/hoetebeginnen

Plak-en-Vouw-Om heeft
drie stanslijnen, die dienen
als leidraad bij het naaien
van een tailleband.

LE 420 is speciaal gemaakt
voor leer en suède. Handig
om taillebanden, kragen,
manchetten, beleggen van
voorpanden, mantels, jasjes en
jurken te verstevigen. Geschikt
voor imitatieleer, nappaleer,
lak- en foliestoffen.

De beste adresjes
Je kunt vertsteviging kopen
bij fourniturenwinkels,
stoffenwinkels en via
internet. www.fournituren.nl
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H 180 gebruik je voor kragen
en manchetten van blouses en
jurken. Voor zachte, soepel
vallende stoffen zoals: zijde,
viscose, acetaat en cupro.

