
naaitechniek

Zak met voering

1  Een zak die je van een wat dikkere stof maakt  
of rond van vorm is, krijgt vaak een voering.  
De voeringlijn staat dan op het patroondeel en die knip je, 
nadat je de zak hebt geknipt, op de aangegeven lijn af.  
Strijk de versteviging op het beleg van de zak.

2  Rijg en stik de bovenrand van de voeringzak aan het beleg 
van de zak, laat in het midden een stukje open om de zak te 
keren. Strijk de naad open.

3   Vouw het beleg van de zak en de voering naar de goede kant. 
Rijg en stik de zakdelen langs de zijranden en onderrand op 
elkaar. Knip de naden ongelijk af. Knip hoekjes uit het ronde 
gedeelte van de naden. Knip de naden aan de bovenkant bij 
de hoeken schuin af.

4   Keer de zak. Speld en rijg de zak rondom door; zorg dat  
de naad van de voering net onder de rand valt. Zoom de  
opening dicht. Stik de zak op de aangegeven zaklijn op  
de aangegeven plaats.
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Het maken van een

voering 
Basiskennis en naaitechnieken kun je nooit genoeg blijven  
bijspijkeren. Vandaar deze rubriek met ditmaal uitleg over 
het het naaien van een opgestikte zak mét voering. En het 
voeren van een colbert of jasje.
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Deze technieken zijn afkomstig uit Hét handboek voor zelfmaakmode van Knipmode. 
Dit is te bestellen via knipmode.nl.

1
1

Patroondelen voor voering aanpassen

1  Op de patroondelen staan de voeringlijnen aangegeven.  
Knip de patroondelen eerst langs deze voeringlijnen af om 
het voeringpatroon te krijgen. 

2   Speld de voeringpatroondelen volgens het knipvoorbeeld  
op de voering. Normaal gesproken knip je dezelfde naad-
breedtes en zomen aan de voeringdelen als bij de stofdelen. 
Knip de patroondelen uit de voering, let hierbij wel op de 
draadrichting.

Bewegingsplooi

Met een bewegingsplooi geef je een kledingstuk ruimte om er 
goed in te kunnen bewegen.

1   Leg voor de bewegingsplooi het midden van het achterpand 
aan de bovenkant 2 cm van de stofvouw af (verder recht van 
draad), knip de vouwlijn niet door.
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