
speciale techniek: 

polosluiting
Basiskennis en naaitechnieken kun je nooit genoeg blijven  
bijspijkeren. Vandaar deze rubriek met ditmaal uitleg over 
het naaien van een polosluiting zonder kraagje. En ook van 
het aanrimpelen van een strook.

naaitechniek

Polosluiting zonder kraag 

1 Werk de halsrand volgens de beschrijving af. Stik de  
belegrand van de biezen vanaf en tot de aangegeven patroon-
lijn op de binnenkant langs de splitranden van het voorpand 
en laat de naad aan de halsrand uitsteken. Geef knipjes schuin 
naar de hoeken (a).

2  Vouw de naad aan de andere rand van de biezen naar binnen 
en rijg hem vast (a). Vouw de biezen dubbel en stik de boven-
rand op de halslijn dicht (b).

3  Keer de biezen en stik de andere rand op de goede kant tot  
de patroonlijn. Stik de halsrand- en voorrandbiezen door.

4  Leg de biezen rechts over links en rijg de onderrandjes op 
elkaar (a). Binnenkant biezen (b).
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5 Stik de onderrandjes van de biezen aan het voorpand (a). 
Stik de onderkant van de rechterbies met een dwarsstiksel 
en kruisstiksel door (b). Stik het voorpand langs de aanzet-
naad van de splitbiezen door.

Strook aanstikken 

1  Speld, rijg en stik de strookdelen aan elkaar. Stik een smal 
zoompje in de onderrand van de strook of werk de onderrand 
op de gewenste manier af. Rimpel de bovenrand van  
de strook in.

2  Zet de rimpelrand met spelden dwars op het rokdeel vast 
en wikkel bij de naden het andere uiteinde van beide rimpel-
draden in een achtvorm om een speld. Controleer nog even 
voor het stikken of de rimpels gelijkmatig verdeeld zijn. 
Zet de machinesteken weer op de normale lengte en span-
ning. Stik de strook tussen de rimpel draden op de rok vast 
en haal de spelden tijdens het stikken uit de stof.

3  Knip de naden gelijk en werk ze samen met een lock- of 
zigzagsteek af. Haal de rimpeldraden uit de stof. Strijk de 
naad plat.

4  Vouw de naden onder de gladde kant van het kledingstuk. 
Stik de naad op de gewenste manier door.
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naaienRuche
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Deze technieken zijn afkomstig uit Hét handboek voor   
zelfmaakmode van Knipmode.
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