HOE TE BEGINNEN
Welke patroonmaat past bij jou?

Hoe meet je de maten?

Je maat nemen

Taillewijdte
Meet rond het smalste deel van je taille, over
je navel heen. Reken ± 2 cm extra als je niet
van een strakke taille houdt.
Heupwijdte
Leg de centimeter over het zwaarste deel van
je billen of heupen. Zorg ervoor dat het meetlint
horizontaal ligt.
Ruglengte
Meet van het knobbeltje in de nek tot op het bandje
in de taille.
Bovenarmwijdte
Leg het meetlint rondom het zwaarste deel van
de arm.
Mouwlengte
Meet vanaf de schouder via je gebogen elleboog
naar 1 cm onder het polsgewricht.
Zithoogte
Ga rechtop op een vlakke stoel zitten. Meet vanaf
de hoogte van de zijkant van je taille in een rechte
lijn naar de zitting van je stoel.
Let op: laat het meetlint niet in een bocht om je
heupen lopen. Tip: gebruik een liniaal i.p.v. een
meetlint.

Lichaamslengte
Meet van boven op je hoofd tot op de grond.
Bovenwijdte
Meet rond de borst op het meest uitstekende
gedeelte. Controleer of het meetlint goed

Let op Onze patronen zijn niet te vergelijken met
confectiematen. Het is daarom heel belangrijk om
eerst de maten goed te meten voordat je begint.
• Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille
en laat dit tijdens het maatnemen zitten.
• Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen in welke kledingmaat je valt.
• Omcirkel in de maattabel de maten die het
meest met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen staan. Dat betekent dat voor
verschillende kledingstukken andere maten
gekozen moeten worden en dat soms de patronen iets aangepast moeten worden.
• Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk,
blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor
een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de gemeten lichaamsmaten altijd met de
maattabel. Meet voor de volledigheid ook het
patroon na. Let op: afhankelijk van het model is
een toegift in het patroon verwerkt.
• Heb je een andere lichaamslengte dan aangegeven, dan kun je bij een klein verschil het
patroon aanpassen door het korter of langer te
maken.
• Heb je een andere cupmaat dan B? Pas het
patroon dan aan. Kijk voor de uitleg in het handboek bij 'Patronen aanpassen'.

horizontaal ligt.

Draag tijdens het meten alleen onderkleding en
een goed passende bh. Zorg ervoor dat je het
meetlint niet te strak aantrekt, het moet kunnen
draaien/glijden.

De volgende maten staan niet in de maattabel maar
zijn wel belangrijk.
Binnenbeenlengte
Meet vanaf het kruis naar de grond.
Bovenbeenwijdte
Meet rondom over het zwaarste deel van het bovenbeen.
Achterlengte
Meet van het knobbeltje in de nek tot de zoom.
Roklengte
Meet van het bandje in de taille tot de zoom.
De tailleband wordt niet meegerekend.

Heb je vragen over patronen
uit het blad?

Mail onze coupeuse:

coupeuse@newskoolmedia.nl

Patroonmaat vrouwen lichaamslengte 172 cm en cupmaat B
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Hoeveel stof heb je nodig?

Kijk daarvoor naar het schema dat is afgebeeld
bij de werkbeschrijving.
• Gebruik je grote dessins, zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin, dat
deze na het naaien mooi doorlopen.
• Een panel is een grote afbeelding.
• Let op: katoen en linnen kunnen krimpen bij
het wassen. Was, droog en strijk deze stoffen
voordat je de delen gaat knippen.

De patroondelen op de stof leggen

Leg de patroondelen in één richting, rekening
houdend met de vleug of het dessin.

Eenvoudige rechte delen, zoals een zakklep of
tailleband, staan niet op het patronenblad. Deze
patroondelen teken je zelf. De maten staan bij
‘Teken de volgende patroondelen zelf’ en zijn
zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze
patroondelen is met een stippellijn aangegeven.

Aansluitlijnen
Sommige patroondelen staan in twee of meer
delen op het patronenblad. Plak deze delen na
het overnemen volgens de aangegeven tekens
aan elkaar.

7
8
9

zelfkant

11

VOUWLIJN

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

STOFBREEDTE 70 C M

16 C M BREED

gespiegeld
patroondeel

10 C M L ANG

patroondeel

m.a. stofvouw
spiegellijn

GESPIEGELD PATROONDEEL
Teken de volgende patroondelen zelf

afkniplijn

STOF VOUW

afkniplijn

doorkniplijn

doorkniplijn

zijnaad

doorkniplijn

doorkniplijn

middenachter

zijnaad

afkniplijn afkniplijn

Stofvouw
De vouw die ontstaat als de stof wordt
dubbelgevouwen.
Zelfkant
Is de afgewerkte rand van de stof.
Stof in de breedte dubbel
Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant
van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.
Stof enkel
Leg de stof open met de goede kant naar
boven. Let op dat je in dit geval linker- en rechter-patroondelen knipt.
Twee stofvouwen
Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat
de zelfkanten in het midden óf op de gewenste
breedte tegen elkaar aan komen te liggen.
Hierdoor ontstaan twee stofvouwen.

ZELFKANT

afkniplijn

Het knippen van de stof

2

2

middenachter

2

2

middenachter

2

Patroondelen horen recht van draad uit de stof
geknipt te worden. In het patroondeel staat de
recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze
lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof.
Let op Sommige delen liggen meerdere keren
op het knipvoorbeeld.

STOF VOUW

Spiegelen
Soms moet er van een half patroondeel een heel
patroondeel gemaakt worden. Leg het overgenomen patroon nog een keer op het papier
en knip het patroondeel uit. Je hebt nu twee
delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt.
Zo ontstaat een heel patroondeel.

Doorknippen/afknippen
Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelnaad in komt. Of ze
moeten vóór het knippen uit de stof afgeknipt
worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk
in een kortere lengte kunt maken.

doorkniplijn

Markeer de patroondelen die je nodig hebt
met een viltstift
Als op het patroondeel tussen 2 tekens een rode
lijn staat aangegeven, betekent dit dat de stof
tussen de tekens moet worden gerimpeld. Leg
doorzichtig patroonpapier op het patronenblad
en trek de lijnen over. Neem alle tekens, binnenlijnen en teksten over. Sommige patroondelen,
bijvoorbeeld belegdelen, staan in een patroondeel getekend en moeten apart overgenomen
worden.
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zijnaad

Elk model heeft zijn eigen kleur
De nummers van de patroondelen staan in de
patroondelen en het knipvoorbeeld. Elke maat
heeft zijn eigen lijntype. De maten staan bij de
lijnen in de patroondelen afgebeeld.

5

10
recht
van
draad

Bij elk model staat op welk patronenblad de
patroondelen te vinden zijn. De lijnen van de
patroondelen zijn in de kleuren zwart, rood,
groen of blauw afgebeeld.

3

stofvouw

Het patroon overnemen
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HOE TE BEGINNEN
nog een keer in spiegelbeeld. Van sommige

Naden en zomen aantekenen

delen heb je dan een rechter- en linkerpatroon.

In de patroondelen zijn geen naden en
zomen verwerkt. • Knip daarom de
volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij
ronde naden en belegranden, 1 cm aan
de onderkant van de armsgaten, naar de
schouderkop verlopend tot 3 cm, 2 cm
bij mouwkoppen, 2 cm bij overige naden,
3 à 6 cm bij zomen.

patroondelen altijd op de goede kant
• Leg deUitknippen
van de stof. Let goed op dat je linker- en rechter- delen knipt.

Uitknippen

Zo zet je het model in elkaar

• Rijg het kledingstuk in elkaar; let hierbij op de
inzettekens op het patroon. Pas het kledingstuk,
breng eventuele veranderingen aan en naai
het daarna volgens de werkvolgorde in elkaar.
• Haal vóór het naaien de eventuele doorslagdraden uit de stof. Maak eventueel eerst een
proefmodel van katoen. • Kijk verder naar de
beschrijving bij het modelnummer.

Verstevigen

Voor meer vormvastheid worden verschillende
delen van een kledingstuk verstevigd met een
laag versteviging. Deze versteviging heeft aan
één kant een lijmkant. Lees voordat je begint
met verstevigen eerst de gebruiksaanwijzing.

Bewegingsplooi in een voering

VERSTEVIGE

stofvouw

voering

Naden aanknippen

2 cm

VERSTEV
VERSTEVIGEN
Tek. 1

Leg tijdens het knippen de hand licht op het
patroondeel. • Laat bij het knippen de schaar
op de tafel rusten, zodat de stof iets omhoog

Tek. 1

komt, maar niet wordt opgetild. • Vaak worden
vouwlijnen,

zelfkant

middenvoorlijnen,

Tek. 1

figuurnaden

en de tekens bij de mouwkop aangegeven met

Ga je een jas of colbert voeren? Maak dan een
plooi middenachter in de voering, deze plooi
zorgt voor extra bewegingsruimte in je kledingstuk. • Leg hiervoor de middenachternaad van
het patroon op 2 cm vanaf de stofvouw (niet
doorknippen). Deze extra ruimte vouw/strijk je
in de voering van een jas.

Linker- of rechterdelen

Als op het patroondeel links of rechts staat
aangegeven (bijvoorbeeld rechter–voorpand)
Linker en rechter delen knippen
is links/rechts gezien vanuit het standpunt
zoals het kledingstuk wordt gedragen.

Linker- en rechterdelen knippen

Kleermakerspotlood

een knipje aan de rand van de stof. • Ben je
linkshandig? Gebruik dan een schaar voor linkshandigen.

Voor je begint

Breng na het knippen en
verstevigen de buitenlijnen
van het patroon op de stof
aan. Geef ook de lijnen en
tekens van het patroon op
de stof aan. Dat kan met
kleermakerskrijt, potlood
of door middel van doorslaan.

Knip de versteviging even groot als het stofdeel. Leg de versteviging met de lijmkant op de
verkeerde kant van de stof. Strijk de stof en verTek. 2
steviging voorzichtig met de strijkbout op elkaar vast.
Verstevigingsband

Tek. 2

Tek. 2

recht van draad

zelfkant goede kant van de stof boven

zelfkant stof enkel

recht van draad

stofbreedte 140 cm

Bij asymmetrische modellen en stoffen met
ruiten, strepen of dessins leg je de patroondelen op een enkele stoflaag. • Een voordeel

is dat op deze manier heel goed te zien is of de
ruiten, strepen of dessins doorlopen. • Maak
dan eerst hele delen van de halve patroondelen en teken de delen, zoals een mouw

Tek. 3

Voor de rechte tailleband is er een speciale
laag versteviging met gestanste gaatjes. Deze
gaatjes geven de stiklijn en vouwlijn aan.
Doorslaan
Met doorslaan rijg je met rijgdraad door beide
stoflagen precies rondom het patroon lusjes.
Je werkt met een dubbele draad en legt
er geen knoop in. Zo kan je de rijgdraad
ook weer makkelijk verwijderen. • Het gaat
als volgt: naai met een rijgsteek net naast
het papieren patroon en trek de draad
telkens niet helemaal aan, zodat er lusjes
ontstaan. • Als je alle lijnen, ook zaklijnen e.d.,
op deze manier op de stof hebt aangebracht,
haal je het patroon van de stof. Nu trek je de twee
stoflagen voorzichtig een eindje van elkaar en
knip je overal, tussen de twee lagen, de draadjes
door.

Naad inknippen

Tek. 3

Versteviging is ook geschikt om plekken die
door inknipjes kwetsbaar worden extra tegen
rafelen of uitscheuren te beschermen.

Tek. 3

BASIS NAAITIPS
Naden naaien

1

Tek. 5

2

Tek. 4

Tek. 6

NADEN

Tek. 1

3
4
5

Tek. 2

6
7

NADEN

8
Leg vóór het naaien van de naden de delen
met de goede kanten op elkaar, tenzij anders
vermeld. Naai aan het begin en
het einde van de
Tek. 2
naad ± 1 cm heen en terug voor het aanhechten
en afhechten. Tek. 1

Naden strijken

Tek. 6
Naai naden die elastisch moeten blijven, zoals
lengtenaden van tricot- of gebreide stoffen, met
een flauwe zigzagsteek óf stretchsteek. Stel voor
de speciale stretchsteek de naaimachine in.
• Controleer of de steeklengte en de draadspan-

NADEN

Knip voor het keren de naden ongelijk af: de
verstevigde naad op 0.5
Tek.cm
7 en de andere naad
op 0.75 cm. Knip ook de naden bij de hoekjes
schuin langs het puntje af.

NADEN

ning goed
afgesteld zijn. Trek hiervoor aan een
Tek. 4
gestikte naad. Knapt de draad? Dan is de naad
niet elastisch genoeg. Stel de steeklengte en/of
Tek. 2losser in.
de spanning iets
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Naden
Tek. 5 afwerken

14
15

Strijk de naden na het naaien meteen open, dat
geeft het mooiste resultaat. Ook wordt hiermee
voorkomen dat er later verdikkingen ontstaan
Tek. 4
bij de naden die elkaar kruisen. • Strijk de figuurnaden plat.

16

Knip bij dikkere stoffen alle naden die naar één
kant gestreken worden voor het doorstikken
ongelijk af. Knip de naad die meteen onder
het pand ligt het smalste af. Zo voorkom je een
lelijke dikke naad.

Naden in rekbare stoffen
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19

Tek. 4

Werk de naden die zichtbaar blijven met een zigzagsteek of een locksteek af. Gebruik voor sterk
rafelende stoffen een brede korte zigzagsteek.
Gebruik voor minder sterk rafelende stoffen een
smalle lange zigzagsteek. Gebruik bij heel dunne
stoffen een lange vrij smalle zigzagsteek.
Knip naden die niet zichtbaar zijn eventueel met
een kartelschaar
Tek. 6 af.

De naden van rekbare stoffen bij de hals,

schouders en armsgaten mogen niet rekken.
Om daarvoor te zorgen kun je naadband gebruiken. • Strijk het midden van het naadband aan de
verkeerde kant over de patroonlijn. Naai de
naden met een gewone steek (middelgroot) en
zet de spanning iets losser.

Kijk voor extra uitleg over ’Naden afwerken’
op pag. 68
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Tek. 7
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Goede kant
Verkeerde kant
Verstevigde kant

25
26
27
28
29

DOORSTIKKEN
Doorstikken

MOUW INZETTEN

Smal op de kant

Er zijn verschillende manieren om de
naden door te stikken.
• Knip de naden eventueel ongelijk af. Strijk
de naden naar de kant waarop je het stiksel
wilt hebben. • Gebruik bij het doorstikken
een grotere steek.

Platstikken

Knip de naden ongelijk af.

Tek. 1

• Leg de naden onder het
beleg of de voering. Stik het Tek. 2

MOUW INZETTEN

@

Tek. 1

beleg of de voering smal op
de kant door. Het beleg of
de voering valt nu beter Tek.
naar2

DOORSTIKKEN

Enkel stiksel

Nieuwe tekening voor platstikken en in de naad naaien.

In de naad stikken
Stik de tailleband op de goede kant
in de naad door.

Dubbel stiksel

deBELEG
naadOF
ofVOERING
de aangegeven

Stik
rand
één keer smal op de kant en daarna

naad of de aangegeven rand.

in de naad
stikken
BELEG OF VOERING

Tek. 5

platstikken

met een enkel stiksel door.Tek. 3

MOUW INZETTEN

Tek. 4

Tek. 3

Tek. 4

Tek. 1

Mouw inzetten

BELEG OF VOERING

de verkeerde kant.

Stik 2 mm vanaf de kant de naad
of de aangegeven rand door.

Houd de zijkant van het naaimachinevoetje
precies langs de naad of de aangegeven
rand. Het stiksel komt nu ± 0.7 cm vanaf de

DOORSTIKKEN

Tek. 2

1. Vouw de mouw in de

4

lengte dubbel met de
goede kant van de stof

op elkaar. • Speld, rijg en
naai de mouwnaden van

BELEG OF VOERING

boven naar beneden op

MOUW INZETTEN

elkaar. Keer de mouw.

Tek. 2

3

1

Tek. 3

verdeel de rimpels gelijkmatig. • Speld het
inzetteken in de kop van de mouw op de

4. Rijg de mouw in het armsgat, zorg dat

schoudernaad. Houd het werk rond in de

komen. • Naai op de kant van de mouw. Naai de

hand. Speld de kop van de mouw verder in
het armsgat.

Tek. 4

er geen plooitjes in de kop van de mouw
mouw vanaf de onderkant in het armsgat. • Knip
de naadbreedtes op 1 cm af. • Strijk de naden

vanaf de inzettekens op de mouw glad. Gebruik
KRUISNAAD NAAIEN

2. Naai voor de rimpeldraad met een grote rijg-

eventueel een perskussen. Strijk daarna de
naden onder de mouw.

steek een draad langs de
2

patroonlijn in de kop van
de mouw.

Kruisnaad naaien
Tek. 4 en rijgen op de kant
3. Werk voor het spelden

van de mouw. • Speld de naad van de mouw op
de zijnaad van de panden. Speld de onderkant

van de mouw en de panden, vanaf en tot de inzettekens, in het armsgat op elkaar. • Trek de rimpel-

draad aan tot de kop van de mouw in het armsgat
past. Zet de rimpeldraad met spelden vast en

Keer eerst één pijp en stop hem
in de andere; de goede kanten
liggen nu op elkaar. • Naai de
kruisnaad of naai hem bij de
gulp verder. Keer de pijpen.

1

Blinde rits
1

2

1. Bijzonder is dat de tandjes van een

4

5

8

4. Doe de rits open

4

en haal het trekkertje
van de rits helemaal
naar de binnenkant.
Duw de tandjes van de
rits naar buiten. Plaats
het
ritsvoetje
vlak
langs de naar buiten
geduwde tandjes van de 5
rits.
6

5

helft van de rits tot de
onderkant van het
split vast. Naai de
rechterhelft
van de
6
rits vanaf de onderkant van het split.

2 cm 2 cm

M.V.

M.V. M.V.

2 cm

Tek. 5

3

Tek. 1

1

Tek. 6

de middenvoorlijn van het linker–voorpand af;
Tek. 2
Tek. 3
dit wordt later de onderslag.
Tek.
Tek.
4 3

Tek. 3

Tek. 6

9
10
11
12
13
14
Tek. 7
15

16
5
17

Tek. 1

3. Speld de linkerhelft van de rits onder

1. Knip het linkerbeleg van de gulp tot 2 cm vóór

Tek. 2

GULP

Tek. 4

Tek. 1

rechter
voorpand
rechter
rechter
voorpand
voorpand

lintjes van de rits vlak langs de
buitenrand smal op de kant op
de naad vast.

GULP

GULP
GULP
GULP

M.V. M.V.

M.V.

linker
voorpand
linker linker
voorpand
voorpand

rits op lengte door met een
paar dwarssteken aan de
onderkant van het split de
tandjes van de rits vast te zetten. Knip eventueel aan de
binnenkant het uitstekende
uiteinde van de rits af. Naai de

5. Naai de linker-

Tek. 5

6

6. Doe de rits dicht. Maak de

6

6

5

5

Tek. 4

Gulp

2

kant van de stof. Leg de tandjes van de rits
3
tegen de patroonlijn op de naad van het split.
Rijg het lintje van de rits op de naad vast. Doe
4
de rits dicht om te bepalen dat de bovenkant van de andere helft van de rits, op de
5
juiste hoogte, op de andere naad van het split
gespeld kan
• Leg de andere helft van
Tek.worden.
4
de rits op dezelfde manier langs de andere
Tek. 5 6
naad van het split. Rijg deze helft van de rits
op de naad vast.
6
7

4

3

Tek. 2

3. Doe de rits open. Leg één helft van de rits

4
BLINDE
RITSmet de goede
3
kant naar beneden op de goede

1
blinde rits alleen aan de binnenkant
2
zichtbaar zijn. Hierdoor ligt de rits na het
inzetten bijna onzichtbaar
achter de
BLINDE
RITS
2
naad. Koop een rits die minimaal 5 cm
langer isRITS
dan de splitlengte, na het inzet4
3
BLINDE
ten wordt de rits dan op de juiste3lengte
afgeknipt. Gebruik voor het naaien van
de blinde rits een ritsvoetje en stel de
machine in op de linker- of rechterstand,
2. Naai de naad
zodat je precies langs de tandjes van de
vanaf het splitteken
rits kunt naaien.
voor de rits. Strijk
4
de naad open.
3

5. Rijg en naai de

rechterhelft van de rits
2 cm vanaf middenvoor alleen op het
rechterbeleg van de
gulp.

de linkeronderslag van de gulp. • Vouw de
losse onderslagreep van de gulp dubbel
met de verkeerde kant op elkaar. • Leg de
onderslagreep onder de rits. Stik de onderslagreep van de gulp, met behulp van een
ritsvoetje, smal op de kant vast.
Tek.
Tek.
57

GULP

Tek. 6
M.V.

M.V.

4

18
19
20
21

Tek. 7

22
23

M.V.

M.V.

M.V.

M.V.

6

24
25
2

2. Speld, rijg en naai de kruisnaad vanaf de gulp
tot 3 cm vóór de binnenbeennaad.
Vouw de naad van de linkeronderslag van de
gulp 1 cm vóór de middenvoorlijn naar de
verkeerde kant en strijk hem plat.
Tek. 6

4. Vouw het rechterbeleg van de gulp op de

middenvoorlijn naar de verkeerde kant. • Leg de
rechterrand van de gulp op de onderslagreep,
tegen de middenvoorlijn van de linkerrand van
de gulp en rijg hem vast.
Tek. 7

6. Stik de rechterrand van de gulp 3 cm vanaf
de middenvoorlijn door, laat het stiksel aan de
onderkant van de gulp rond of schuin naar de
kruisnaad lopen.
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LUSSEN
LUSSEN
LUSSEN
Zomen

Zichtbare zoom
Knip de zoom op de gewenste breedte. Werk de
zoom met een locksteek of een zigzagsteek af.
• Vouw de zoom naar de verkeerde kant en speld
hem vast. Naai de zoom op de goede kant van
het kledingstuk vast. Wijzig voor een bredere
zoom de naaldstand, zodat de afstand tussen de
vouw van de zoom en het stiksel breder wordt.

Aan de onderrand van glad of sluik vallende
kleding reken je gemiddeld 4 à 5 cm zoom en
bij wijde kleding 2 à 3 cm. Voor blazer, jasjes en
jassen houd je ± 4 cm zoom aan.
Zoom met inslag

Lussen

De afmetingen van de reep voor de lussen staan
bij ‘Teken de volgende patroondelen zelf’ in de
beschrijving.
Tek. 1 Tek. 1

Tek. 1

Tek. 3 Tek. 3

Tek. 2 Tek. 2 Tek. 2

Tek. 3

KNOOPSGAT MAKEN

ZOMEN

ZOMEN
Tek. 1

Tek. 1

ZOMEN
Tek. 4

INSLAG

1

Tek. 5

Tek. 2
INSLAG
ZOOM
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7
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4

kant en speld ze vast.

3. Vouw de reep dubbel met de verkeerde kant

van de stof op elkaar. • Speld, rijg en naai de
naden smal op de kant op elkaar. • Stik de
reep eventueel langs de vouw smal op de
kant door. • Knip van de reep het gewenste
aantal lusjes in de gewenste lengte.

Knoopsgat maken

KNOOPdat
AANZETTEN
MET DE HAN
Steek, om te voorkomen
het tornmesje
uitschiet, eerst een speld dwars over het
knoopsgat vóór de trensjes in de stof. Maak
het knoopsgat met een tornmesje of scherp
schaartje voorzichtig vanuit het midden open.
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7

8

1

2

5

3

4

Het formaat van de knoop wordt bepaald
KNOOPSGAT
MAKEN Bij een
door de breedte
van de overslag.
overslagbreedte van 2 cm horen knopen
van 2 cm.
Tek. 1

6

Onzichtbare zoom

de lange randen van de reep 0.75 cm naad.

2. Vouw en strijk deze naden naar de verkeerde

Tek. 2

Tek. 2

Vouw de getekende inslag naar de keerde kant
en rijg hem langs de vouw vast. Vouw de zoom
naar de verkeerde kant en speld hem vast. Naai
de zoom smal op de kant vast. Verwijder de rijgdraad.

1. Teken met krijt of kleermakerspotlood langs
6

ZOMEN

Tek. 5

op de stof af. Het is handig om hiervoor een
kartonnen mal te maken. Knip daarna het teveel
aan stof af.
Tek. 1

Tek. 4

INSLAG

3

1

Zoom met een tweelingnaald
Bij rekbare stoffen wordt voor de naden en
zomen vaak een tweelingnaald gebruikt. Bij dit
stiksel knapt de draad minder snel. • Naai met
Tek. 2
de tweelingnaald op de goede kant van de stof.

Geef de patroonlijn van de zoom met een rijgdraad aan.ZOOM
• Teken met kleermakerskrijt (bij
voorkeur in een lichte tint i.v.m. vlekken) de
ZOMEN
breedte van de zoom en de inslag (indien nodig)

2

2

Tek. 1

3

ZOOM

Knoop aanzetten met de hand
Knip de zoom op de gewenste breedte. Werk de
zoom met een locksteek of een zigzagsteek af.
• Vouw de zoom naar de verkeerde kant en
speld hem vast. Rijg de zoom 1.5 cm onder de
afgewerkte rand vast. • Vouw de afgewerkte
rand van de zoom ± 0.75 cm naar buiten om
en speld hem vast. Neem met kleine steekjes
steeds één à twee weefdraden van de stof en
daarna van de vouw op. Trek de draad niet te
strak aan, zodat de steek aan de goede kant niet
zichtbaar is. Verwijder de rijgdraad.

Geef met kleermakerspotlood de plaats van
Tek. 2
de knoopsgaten op de overslag
aan. • Begin
voor het maken van horizontale knoopsgaten 3 mm vóór de middenvoorlijn. • Begin
voor verticale knoopsgaten 3 mm boven
het aanzetpunt van de knoop en maak het
knoopsgat precies op de middenvoorlijn.
• Volg voor het maken van de knoopsgaten
de handleiding bij je naaimachine. • Maak
het knoopsgat bij platte knopen ± 3 mm
en bij bolle knopen ± 5 mm groter dan de
middenlijn van de knoop.

Tek. 1

Gebruik voor het
aanzetten van
grotere knopen
stevig garen, handgaren
of knoopsgatengaren. • Werk
met een enkele draad, een dubbele
draad raakt gemakkelijk in de knoop.
• Neem bij kleine knopen gewoon
machinegaren en gebruik dan wel een dubbele
draad. Zet de knoop aan op de middenlijn van
de onderslag. Steek de naald steeds van voor
naar achter en terug door de stof. • Omwikkel
de draad tussen de knoop en stof een paar keer.
• Hecht de draad af.

