
naaitechniek

Werkwijze:

1  Stik de zijvoorpanden aan de voorpanden.  • Teken met een 
potlood de zakingang op de binnenkant van het voorpand, 
zodat je weet waar de plakversteviging moet komen.  
• Werk beide randen van de zakingang met een paspel
strook. • Knip de binnenzak van voering volgens de  
afmetingen in de werkbeschrijving. 

2  Verstevig de zakingang met een strook van 4 cm breed en 
4 cm langer dan de zakingang aan de verkeerde kant op de 
aangegeven zaklijn van de voorpanden. • Teken met een 
scherp potlood en liniaal de zakingang op de plakverstevi
ging en teken haaks hierop de uiteinden. • Teken 0,5 cm aan 
weerszijden van de zak ingang de stiklijnen voor de paspel
stroken (=klare paspelbreedte). • Geef de zakingang met een 
rijgdraad aan.

3  Leg de paspelstroken op het voorpand tegen de aangegeven 
zaklijn; houd hierbij de goede kanten van de paspelstroken 
en het voorpand op elkaar. • Speld en rijg de paspelstroken.

1

2

3

Het maken van een

zak met onder- 
gestikte klep

gepassepoileerde
Basiskennis en naaitechnieken kun je nooit genoeg blijven  
bijspijkeren. Vandaar deze rubriek met ditmaal uitleg over 
het naaien van een gepassepoileerd zak waaruit een klep komt.
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Deze technieken zijn afkomstig uit Hét handboek voor  
zelfmaakmode van Knipmode. Dit is te bestellen via knipmode.nl

4  Stik aan de verkeerde kant van het voorpand de paspel
stroken op de getekende lijn aan weers zijden van de zaklijn. 
• Zorg dat de stiksels precies boven elkaar eindigen.  
• Knip de zakingang tot  ± 1 cm voor de uiteinden in, werk 
hiervoor vanuit het midden. • Geef knipjes schuin naar de 
hoeken (a). Vouw de naden open. • Vouw de paspel stroken 
om de naad en de hoekjes naar binnen (b).

5  Zorg dat beide paspelstroken even breed en mooi gesloten  
tegen elkaar aan liggen. • Rijg de paspelstroken 0,5 cm 
boven en onder de aanzetnaad tot de zakuiteinden en de 
vouwranden tegen elkaar aan zitten. • Stik de onder paspel
strook precies in de aanzetnaad (a). • Stik aan de binnen
kant de ingeknipte hoekjes vlak langs de uiteinden van de 
zakingang op de paspelstroken; gebruik hiervoor eventueel 
een ritsvoetje (b).

6  Stik de klep en de belegklep op elkaar, laat de aanzetrand 
open. • Knip de naden op 0,5 cm af. • Keer de klep en rijg 
hem plat (a). • Schuif de open rand van de klep onder de 
bovenpaspel en rijg hem in de aanzetnaad onder de boven
paspel vast (b). • Stik de klep precies in de aanzetnaad van 
de bovenpaspel (c).
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