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Probeer de lapjes steeds zo zuinig
mogelijk uit te knippen.
Mocht je stof te kort komen of een foutje
maken dan kan je zelf altijd een ander
stofje kopen.
Dat geldt ook voor de voering.
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SCHUINE BIEZEN NAAIEN.
Benodigdheden:

1 lapje stof van 15 x 15 cm.

1.

Neem een lapje stof van 15 x 15 cm.
Als u dit lapje stof bekijkt ziet u weefseldraden in de lengte en in
de breedte lopen.
Wanneer u probeert om de stof in de lengte of de breedte
probeert uit te rekken zult u merken dat dit niet kan.
Wanner u probeert om het schuin uit te rekken gaat dit wel.
Een schuine bies moet mee rekken omdat hier vaak ronde
kanten mee afgebiesd worden.
Deze biezen worden dus altijd schuin-van-draad geknipt.

2.

Vouw het lapje zoals op de tekening.
Als de punten netjes op elkaar liggen ontstaat er een
zuiver schuine vouw.
Strijk of duw met uw nagel deze vouw erin.

3.

Vouw het lapje open en meet met de centimeter
en het kleermakerskrijt 2 biezen van 3 cm. breed af.
Knip de biezen af en knip 1 bies nogmaals door.

4.

Omdat de biezen schuin geknipt zijn zult u merken
dat u ze in allerlei vormen kunt buigen.
De randen hoeft u niet af te werken want schuin geknipte stof
kan niet rafelen.
Leg de biezen volgens het voorbeeld met de goede kanten op
elkaar en stik ze vast.

5.

Zorg er voor als u meerdere biezen aan elkaar naait dat alle
naden de zelfde richting op lopen.
Strijk de naden open.
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LUSJES NAAIEN EN OMKEREN.
Benodigdheden:

1 lapje stof van 6 x 3 cm.
1 haarspeldje

1.

Neem het lapje stof en vouw het in de lengte dubbel.
Stik het lapje op 1 cm. van de vouw op elkaar. (tek. 1)

2. ·

Geef een inknipje vanaf de vouw tot bijna in het stiksel. (tek 2)

3.

Steek een haarspeldje in het kleine stukje en schuif het
haarspeldje met het kleine stukje in de lus. (tek. 3)

4.

Stop met uw nagel het begin van het kleine stukje in
de opening en trek het haarspeldje door de lus heen. (tek. 4)

5.

Als u het lusje gebruikt als ophanglusje voor bijv. een jas, dan kunt rechte
stof gebruiken.
Als het lusje gebogen moet worden dan moet u schuin geknipte stof gebruiken.
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DE RITS IN DE ZIJNAAD.
Benodigdheden:

1 rits van 12 cm.
2 lapjes stof van 15 x 30 cm

1.

Leg de lapjes met de goede kanten op elkaar en
maak op 2 cm. van de kant een een doorluslijn.
Deze lapjes stellen de rok voor.
Speld, rijg en stik de naad dicht, maar laat 3 cm. open
voor de rits.
Werk de naden af met een zigzagsteek en strijk
ze open.
De rits komt bijna altijd aan linkerkant in het
kledingstuk, zodat u met de rechterhand de rits kunt dichtdoen.
(niet als u linkshandig bent.)

2.

We rijgen de rits eerst aan de "achterrok".
Op het z.g. achterpand vouwt u de stof zo om,
dat de vouwlijn 0.5 cm. verder komt dan de
doorluslijn. Geef een inknipje in de naad.
De tandjes van de rits komen precies naast de vouwlijn.
Speld, rijg en stik deze helft van de rits vast.
Dit gaat gemakkelijker met een speciaal ritsvoetje.
Kijk hiervoor in de gebruiksaanwijzing van uw naaimachine.
Stik op de goede kant van het werkstuk.
De doorluslijn haalt u er nog niet uit.
Op het voorpand vouwt u de stof precies op de doorluslijn
om. Sluit de rits en leg de " voorrok" zo op de "achterrok"
dat de luslijnen elkaar raken.
Speld en rijg de tweede ritshelft aan de rok.
Controleer door het open den dichttrekken van de rits
of de tandjes van de rits netjes zijn weggewerkt.
Stik de rits op de goede kant zodat u goed ziet of u recht naait.
Het laatste stukje kunt u schuin laten lopen of afhechten
met enkele steken over elkaar.
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DE ZOOM AFBIEZEN MET VOERING
Benodigdheden:
1.

2.
3.

1 lapje stof van 20 x 35 cm.
1 lapje voering van 15 x 15 cm.

Neem het lapje stof voor u.
Dit stelt de rok voor.
Meet de lengte van de zoom( in dit geval dus 20 cm.)
Knip van het lapje voering schuine biezen van 3 cm. breed en naai ze aan elkaar totdat u de
gewenste lengte heeft.
Leg de bies met de goede kant op de goede
kant van de " rok" onderaan tegen de uiterste
rand.
Stik de bies vast op 0.5 cm. van de kant.

4.

Strijk de bies omhoog en sla hem dan over de naad heen.
Put de bies op de goede kant door
precies in gleuf van het stiksel.
(deze steek staat in de inleiding)

5.

Rijg de zoom in de "rok" en reken hiervoor 5 cm.
De zoom wordt met de hand aangeslagen
( deze steek vindt u in de inleiding)
Bij rekbare stof gebruikt u de flanelsteek.
Pers de zoom alleen op de uiterste rand anders
perst u de bies door de stof heen.
Dit lijkt een ouderwetse manier maar het
veel mooier dan afwerken met een zigzagsteek.
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