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Begrippenlijst
Aangeknipt beleg  
Het beleg is in het patroon getekend. Zo is 

bijvoorbeeld bij het sweaterjurkje aan de schouder 

een aantal centimeters bijgetekend. Dit deel wordt 

meestal verstevigd en naar binnengevouwen zodat 

er vervolgens drukknopen op bevestigd kunnen 

worden. U hoeft hier dus geen extra delen aan te 

naaien.

Applicatie (zie foto A) 

Een afbeelding om een stuk stof mee te versieren. 

Beleg 

Is een apart patroondeel of biesje dat u gebruikt 

om randen mee af te werken, bijvoorbeeld aan de 

halslijn of armsgaten.

Biaisband (zie foto B)

Band dat gebruikt wordt om een rand mee af te 

werken. Het is aan 2 kanten omgevouwen.

Doorstikken
Met de goede kant van de stof naar boven stikken 

om zo randen, zomen of naden vast te zetten of van 

een decoratieve rand te voorzien (zie foto F op  

blz. 80).

Dubbel stiksel 
U stikt twee dezelfde stiksels evenwijdig aan elkaar 

met een tussenruimte van ongeveer een halve 

centimeter. Dit is hetzelfde effect als met een 

tweelingnaald.

Dubbele stofvouw
Er onstaan twee stofvouwen als u de stof naar het 

midden dubbel vouwt, zodat de zelfkanten in het 

midden tegen elkaar aan komen te liggen (zie foto 

G op blz. 80).
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Fiberfill (zie foto C)

Dit is een vulmateriaal, geschikt om boxkleden, 

kussens en dergelijke volume te geven. Het is 

per strekkende meter te koop en in verschillende 

diktes. 200 grams fiberfill is één cm dik, 300 grams  

is twee cm dik en 400 grams is ca. vier cm dik.

Figuurnaad (zie foto D)

Een driehoekige plooi die in een punt uitloopt.

Goede kant van de stof 
De goede kant van de stof is de voorkant van 

het weefsel. Bij bedrukte stof is gemakkelijk te 

onderscheiden wat de goede kant van de stof is.  

Bij effen stoffen is dit soms moeilijker te zien.  

Indien u twijfelt kan de zelfkant (een hoeveelheid 

kleine gaatjes aan de rand van de stof, die altijd 

van voren naar achteren worden doorgestoken) 

duidelijkheid geven. De gladde kant van de  

gaatjes is de goede kant van de stof.

Keeropening 
Dit is de opening die wordt opengelaten om het 

genaaide project binnenstebuiten te keren (zie foto 

J op blz. 82).

Naadtoeslag
Dit is een randje stof die u extra knipt om de 

patroondelen heen, om delen aan elkaar te stikken,  

bijvoorbeeld één cm (zie foto N op blz. 84).

Naamlabel
Dit is een stukje stof dat wordt toegevoegd 

tussen twee stoflagen van een project, om dit een 

persoonlijk karakter te geven (zie foto P op blz. 85). 

Pastekens 
In het patroon staan tekens, dit kunnen lijntjes zijn, 

streepjes of letters. Deze tekens heeft u nodig bij 

het maken van uw project. Neem de pastekens van 

het patroon over op de stof d.m.v. krijt of met een 

geregen draadje.

Patroonblad
Dit is het blad dat is meegeleverd, waar de 

patronen op vermeld staan.

Recht van draad
Dit betekent dat het patroon recht op de stof wordt 

gelegd. De markering op het patroon loopt gelijk 

aan de draadrichting van de stof. 

Schuin van draad 
Schuin van draad betekent dat het patroon 

diagonaal op de stof gelegd wordt. Diagonaal is 

de stof rekbaarder waardoor de stof mooier valt als 

het bijvoorbeeld in een ronde vorm gebruikt wordt 

zoals in een halsrand.

Stofvouw
De vouw die ontstaat als de stof wordt 

dubbelgevouwen (zie foto U op blz. 87).

Vlieseline
Dit is een tussenvoering ter versteviging voor stof. 

Deze is voorzien van een lijmlaag en wordt met een 

strijkijzer vastgestreken aan de stof.

Zaklijn 

De zaklijn is de plaats waar de zak moet komen. 

Deze is aangegeven met een lijn als markering.

Zelfkant van een stof (zie foto E, de grote 

afbeelding links)

Een hoeveelheid kleine gaatjes aan de rand van 

de stof, die altijd van voren naar achteren worden 

doorgestoken. De gladde kant van de gaatjes is de 

goede kant van de stof.

Zigzagsteek (zie foto F)

Een bepaald type steek die u kunt kiezen op de 

naai machine. Deze zigzagsteek wordt gebruikt om 

rafel en van de stof te voorkomen en/of randen af  

te werken.

Zoom
Dit is een omgeslagen rand onder aan  

een kledingstuk.
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Basistechnieken
1 Applicatie vaststikken

Een kant-en-klare applicatie zoals in dit boek 

gebruikt is, kan men vastzetten met gebruik van de 

naaimachine. Gebruik hiervoor een rechte steek. 

Sommige applicaties zijn voorzien van een lijmlaag. 

U kunt de applicatie op de voor u gewenste plek 

strijken. Voor extra stevigheid kunt u de applicatie 

ook nog vaststikken (zie foto A). Dit kan gedaan 

worden met een stiksteek.

• Stik 1 mm langs de rand van de applicatie en stik 

rondom vast. 

• U kunt ook zelf applicaties maken door een 

stukje stof in een bepaalde vorm uit te knippen. 

Verstevig deze met vlieseline en stik met een 

kleine zigzagsteek.

Let op: 
Als u een applicatie op een dunne stof wilt stikken, 

kunt u het beste aan de achterkant waar de applicatie 

komt, de stof verstevigen met vlieseline.

2 Biaisband bevestigen zonder  
afgewerkte kanten (zie foto B1)

• De lengte van het band is precies even lang als de 

rand waar het band aan moet komen. 

• Vouw één kant van het biaisband open. 

• Speld de rand van het band tegen de verkeerde 

kant van de stof. 

• Stik het band over de eerste vouw van het 

biaisband vast. 

• Vouw het biaisband om de naad en speld aan de 

goede kant vast.

• Het biaisband zit nu aan de achterkant met  

een klein randje vast.

• Rijg het vlak langs de vouw vast. Zoom het met de 

hand vast of stik het met de naaimachine vanaf de 

goede kant vast, vlak binnen de rand van de bies. 

a
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Biaisband met afgewerkte hoeken 

• Knip het biaisband 3 cm langer af dan de stof 

breed is.

• Speld het biaisband langs de rand van de stof en 

laat daarbij aan weerskanten 1,5 cm uitsteken.

• Stik het band vast in de vouw.

• Vouw het biaisband omhoog en vouw de 

uitstekende 1,5 cm aan weerskanten  

naar binnen.

• Vouw nu het band helemaal om de naad heen.

• Speld en stik het band op de goede kant in  

de naad vast.

De hoeken zijn nu mooi afgewerkt (zie foto B2).

3 Biaisband als beleg

• Gebruik biaisband van één cm breed. U kunt ook 

een breder biaisband zelf op maat knippen tot 

één cm.

• Vouw één kant van het biaisband open.

• Speld het opengevouwen deel van het biaisband 

langs de rand (foto C1).

• Stik het biaisband vast in de vouw van het band.

• Vouw het geheel naar binnen toe, zodat het 

volledige biaisband aan de verkeerde kant van 

de stof komt. Speld dit vast.

• De naad ligt netjes onder het biaisband verstopt 

(foto C2).

• Stik het biaisband aan de binnenkant dicht langs 

de rand door.

Biaisband als beleg met afgewerkte hoeken
• Volg de eerste 4 stappen van de werktechniek 

‘biaisband als beleg’.

• Vouw het biaisband omhoog, vouw de uiteinden 

van het band naar binnen toe om de naadtoeslag 

heen.

• Vouw het geheel naar binnen, zodat het 

volledige biaisband aan de verkeerde kant van 

de stof komt. Speld dit vast.

B2
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• De naad ligt netjes onder het biaisband verstopt.

• Stik het biaisband aan de binnenkant vlak langs 

de rand door (doorstikken).

• De hoeken zijn nu mooi afgewerkt.

4 Blindzoom

De blindzoom maakt u met de hand. Met naald en 

draad stikt u kleine steekjes tussen de delen die op 

elkaar moeten komen. Stik net onder de rand van de 

zoom, een klein steekje in de ene kant en een klein 

steekje in de andere kant. Zorg er voor dat de draad 

niet zichtbaar is.

5 Boord of losse tailleband bevestigen

• Vouw de boordjes dubbel met de korte kanten op 

elkaar. Let hierbij op dat de goede kanten van de 

stof op elkaar liggen.

• Stik de korte kanten van alle twee de boorden 

dicht.

• Vouw de gestikte zijnaden open. 

• Vouw nu de boordjes dubbel met de verkeerde 

kant op elkaar zodat een dubbel boord ontstaat.

• Schuif het dubbelgevouwen boord met rand over 

de broekspijp heen (zie foto D).

• Het boord aan de broekspijp wordt uitgerekt aan 

de broekspijp vastgezet, zodat er geen rimpels 

ontstaan in de broekspijp.

• Speld het boord vast met de binnennaad van de 

broekspijp op de naad van het boord. Zie de foto.

• Stik het boord nu aan de broek vast.

• Zet de tailleband aan op dezelfde manier.

c2
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6 Doorslaan

• Dit is met een dubbele rijgdraad om een 

patroondeel heen rijgen, zodat losse steken 

ontstaan (zie foto E1). Gebruik hiervoor rijgdraad 

(dit is dikker dan gewoon garen). 

• Als het patroondeel is overgenomen met de 

rijgdraad neemt u het patroonpapier weg. 

• U trekt de naden voorzichtig uit elkaar (zie foto E2). 

• Dan knipt u de draadjes door (zie foto E2). Aan 

beide kanten van de stof is nu het patroondeel 

zichtbaar (zie foto E3). 

Doorslaan van stof is vooral handig bij het verwerken 

van dikke stof zoals borg, waar getekende lijnen niet 

goed op te zien zijn. Gebruik bij voorkeur een garen 

met een contrastkleur van de stof die u wilt doorslaan.

7 Doorstikken

Stik met de goede kant van de stof naar boven, om de 

rand, zoom of naad extra vast te zetten of om deze van 

een decoratieve rand te voorzien (zie foto F).

8 Dubbele stofvouw

Vouw de stof naar het midden dubbel. Er ontstaan 

twee stofvouwen als u de stof naar het midden dubbel 

vouwt, zodat de zelfkanten in het midden tegen elkaar 

aan komen te liggen (zie foto G).

9 Elastiek bevestigen

• Torn een stukje van de naad van de broeksband 

aan de binnenkant van de broek los om hier een 

elastiek door te halen.

• Gebruik hiervoor een veiligheidsspeld die u aan het 

uiteinde van het elastiek vastmaakt.

• Steek deze in de tailleband door het gemaakte 

gaatje en rijg deze door de tunnel.

• Als u rond bent, dan legt u de uiteinden van het 

elastiek plat over elkaar heen en stikt u dit op de 

gewenste taillewijdte aan elkaar vast.

• Stik het gaatje in de broekband dicht tegelijk met 

het elastiek, zodat dit niet meer kan draaien.

• Speld optioneel het naamlabel* tussen de twee 

stoflagen.

e 1

e2

e3
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10 Halsbies bevestigen

Voor een aangesloten ronde hals:
• Knip een bies schuin van draad* volgens de maten 

in de beschrijving.

• Vouw de bies dubbel met de verkeerde kant op 

elkaar, u heeft nu een lange strook van 1,5 cm.

• Bepaal het midden van de bies en het midden van 

de voorhals.

• Speld het midden van de bies op het midden van de 

voorhals. Leg hierbij de goede kanten op elkaar (zie 

foto H1).

• Speld de bies iets uitgerekt vanuit het midden langs 

de hele halsrand zodat de uiteinden van de bies 

elkaar in het midden van de achterhals raken.

• Bepaal waar de uiteinden van de bies op elkaar 

gestikt moeten worden (zie foto H2).

• Vouw de bies open en speld de uiteinden op elkaar. 

Stik deze vast.

• Knip eventueel overtollige naadtoeslag weg.

• Vouw de bies weer dubbel en speld het op de 

halsrand vast.

• Vouw de bies naar boven zodat de naad onder het 

shirt komt. 

• Stik de bies langs de goede kant door* (zie foto H4).

Halsbies bevestigen met afgewerkte hoeken:
Deze bies gebruikt u als u een begin- en eindpunt hebt, 

zoals bij de sweater of de sweaterjurk.

• Knip een bies schuin van draad* volgens de maten 

in de beschrijving.

• Vouw één uiteinde van de bies één cm om naar 

binnen.

• Vouw de bies dubbel met de verkeerde kant op 

elkaar, u heeft nu een lange strook van ongeveer 1,5 

cm.

• Speld de bies met het afgewerkte uiteinde op het 

begin van de halsrand (zie foto H3). 

• Speld de hele bies iets uitgerekt rond tot het einde 

van de halsrand.

• Vouw op het einde opnieuw één cm van de bies om 

naar binnen en zet vast op de halsrand (zie foto H3).

• Knip eventueel het teveel van de bies af, zodat de 

bies mooi aansluit.

• Stik de bies langs de goede kant door* (zie foto H4).

h1

h2
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11 Inkepingen maken (gepassepoileerde gaten 

met paspelstrook)

• Teken de lijn aan de goede kant van de stof en 

rijg deze met een rijgdraad.

• Verstevig de achterkant van de stof met 

vlieseline waar u een gat wilt maken.

• Knip een reepje stof dat aan alle kanten 2 cm 

groter is dan het gat (de lijn) dat ingeknipt moet 

worden (zie foto I1).

• Speld dit stukje vast aan de goede kant van de 

stof en neem de lijn over van de stof (zie foto I2).

• Stik 2 mm een lijn rondom, zodat de lijn wordt 

omsloten door een stiksel (zie foto I3).

• Knip de getekende lijn in (dus door beide 

stukken stof heen, zie foto I1).

• Sla het opgestikte stukje stof naar binnen en 

speld dit aan de verkeerde kant vast (zie foto I3)

• Stik de stof 4 mm rondom de ingeknipte lijn vast. 

• Knip eventueel de naadtoeslag af.

12 Keeropening maken

Dit is de opening die wordt opengelaten om het 

genaaide project binnenstebuiten te keren. 
• De keeropening wordt dwars vastgespeld zodat 

u duidelijk kunt zien van waar en tot waar u kunt 
stikken. Het is handig om bij de ene kant van 
de keeropening te beginnen met stikken en te 
eindigen aan de andere kant van de speld bij 
de keeropening. De groene spelden geven de 
keeropening op de foto weer (zie foto J). 

• Keer het project door de opening naar de goede 
kant. 

• Speld de opening dicht met de naden naar 
binnen gevouwen. 

• Stik één mm naast de rand dicht met de 
naaimachine of naai de opening dicht met een 
blindzoom*.

i 1

i2

i 3

J
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13 Kniestuk bevestigen

• Knip het kniestuk uit de stof zonder naadtoeslag.

• Speld het kniestuk op de stof (zie foto K1).

• Rijg het kniestuk op de stof. Hiermee voorkomt u 

dat het gaat schuiven tijdens het naaien  

(zie foto K2).

• Stel uw naaimachine in op zigzag, kies een brede 

zigzagsteek met een kleine steeklengte. Probeer 

deze steek eerst uit op een proeflapje.

• Stik het kniestuk met de zigzagsteek vast, waarbij 

de rand volledig onder de zigzag verdwijnt (zie 

foto K3).

14 Knoopsgaten maken

• Bepaal voordat u een knoopsgat gaat maken 

welke knoop u erbij gebruikt. Deze bepaalt de 

grootte van het knoopsgat. Veel naaimachines 

hebben de optie voor het automatisch maken 

van een knoopsgat waarbij u een speciaal 

naaimachinevoetje gebruikt. 

• U zet het voetje op de plaats waar u het 

knoopsgat wilt hebben. 

• Volg de instructies van uw naaimachine. 

• Als uw machine het knoopsgat heeft gemaakt, 

knipt u het knoopsgat in het midden door met 

een kleine schaar of tornmesje.

15 Lusje als knoopsgat bevestigen

• Bevestig de knoopjes op de omslag van het 

rugpand (zie foto L). 

• Neem een smal stukje lint of haak met katoen 

een draadje van lossen. 

• Naai dit draadje met de hand 

vast aan de onderzijde 

van de omslag van de 

voorkant, zodanig 

dat er twee lusjes 

ontstaan voor de 

knoopjes.

k1
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16 Mouwen inzetten

Bij het inzetten van de mouw houdt u er altijd 

rekening mee dat de goede kanten van de stof op 

elkaar liggen! Voordat u de mouw in het armsgat zet, 

zijn de mouwnaden dichtgestikt. Ook de zijnaden 

en schoudernaden van het voor- en achterpand zijn 

dichtgestikt. 

• Keer het voor- en achterpand binnenstebuiten. 

De mouw blijft naar de goede kant gekeerd.

• Schuif de mouw in het armsgat van het 

kledingstuk.

• De mouwnaad komt op de zijnaad van het 

kledingstuk, speld deze naden met de goede 

kanten van de stof op elkaar (zie foto M1).

• U speldt de mouw in het armsgat, u begint bij 

de naden. U zet de spelden aan de kant van de 

mouw (zie foto M1). 

• Speld de mouw vanaf de eerste speld in de 

mouw- en zijnaad rondom vast in het armsgat. 

• Rijg de mouw in het kledingstuk, de rijgdraad 

vervangt de spelden. Deze kunt u er nu uithalen 

(zie foto M2). 

• Keer het kledingstuk naar de goede kant en 

controleer of de mouw er goed inzit, zonder 

plooien (zie foto M3). Als dit zo is, dan keert u 

deze weer binnenstebuiten.

• Stik de mouw vlak langs de rijgdraad vast. 

Controleer nogmaals. Als de mouw goed in het 

armsgat zit, kunt u de naden afwerken met een 

zigzagsteek* (zie foto M2).

17 Naadtoeslag

Dit is een randje stof die u extra knipt om de 

patroondelen heen. Dit extra randje gebruikt u  

om de delen aan elkaar te stikken.

• Meet langs de rand één cm rondom af, dit is  

de naadtoeslag. Een naadtoeslag van één cm  

is gebruikelijk (zie foto N).

M1
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18 Naadtoeslag inknippen

• Knip aan het einde van het stiksel de 

naadtoeslag (het rode streepje) in tot vlak voor 

de laatste steek (zie foto O).

19 Naamlabel, lint of lus bevestigen tussen  
twee lagen stof

• Leg de stof met de goede kanten op elkaar. 

• Vouw het label of het lint dubbel en leg 

dit tussen de beide stoflagen in met de 

onafgewerkte rand van het label of lint aan de 

onafgewerkte kant van de stof. 

• Stik vervolgens de stof vast volgens de 

instructies van het betreffende project  

(zie foto P).

20 Naden afwerken

Naden worden afgewerkt met een zigzagsteek om 

het rafelen van de stof tegen te gaan en de naad er 

netjes uit te laten zien.

• Kies een zigzagsteek, meestal is de steek die 

automatisch staat ingesteld op uw naaimachine 

goed genoeg. 

• Zigzag de naadtoeslag aan de buitenkant van het 

stiksel langs de rand van de stof (zie foto Q).

O
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21 Omslag binnenstebuiten

Deze omslag gebruikt u bij mouwen of 

broekspijpen. 

• Vouw de mouw of broekspijp dubbel met de 

goede kanten op elkaar of leg het voor- en 

achterpand van de mouw of broek met de 

goede kanten op elkaar. 

• Speld en stik de naad tot de omslag, dit is 

meestal drie cm voor de onderrand. 

• Knip aan het einde van het stiksel de 

naadtoeslag in tot vlak voor de laatste steek 

(zie foto R1). 

• Keer het geheel naar de goede kant. 

• Haal de naad van de omslag naar buiten. U 

knipt de naadtoeslag in, zodat de naad mooi 

naar buiten valt (zie foto R2). 

• Speld en stik dit naadje aan de buitenkant 

dicht. 

• Vouw de naad open. 

• Vouw de omslag dubbel naar de goede 

kant van de stof toe tot aan de knip in de 

naadtoeslag. 

• Vouw de omslag nogmaals om en speld vast. 

• Zet de omslag met een blindzoom* vast (zie 

foto R3).

22 Rits inzetten (zie foto S1 en S2)

Bij het inzetten van de rits hebt u twee stofdelen 

nodig waar de rits tussen wordt gestikt. Als u er 

voering achter wilt stikken hebt u vier delen  

stof nodig.

Leg een voeringdeel en een buitenstofdeel met de 

verkeerde kanten op elkaar.

• Speld de zijkant van de rits met de goede kant 

langs de rand van de buitenstof.

• Zet een ritsvoetje in de naaimachine.

• Stik de rits aan de twee stofdelen vast.

•  Doe dit ook met de andere delen langs de 

andere rand van de rits.

•  Strijk de stof langs de rits glad naar de 

zijkanten.

R1

R2

R3
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•  Zorg ervoor dat er geen stof onder de rits  

uit komt.

•  Stik de rits een halve cm aan weerskanten door*.

23 Ronding stikken

Indien u een ronde vorm wilt stikken die mooi valt, 

dient u deze in te knippen. Dit is om trekken te 

voorkomen.

Knip de naadtoeslag bij tot maximaal 5 mm, zodat 

de naad niet te dik wordt. Knip bij rondingen, 

zoals bijvoorbeeld de bovenkant van een hart of 

bij de badhandschoen tussen de duim een paar 

gelijkmatig verdeelde hoekjes uit de naadtoeslag 

tot 1 mm van het stiksel (zie foto T ).

• Leg de stoffen met de goede kanten op elkaar.

• Stik de ronde rand net onder de kniprand op  

één cm van de kant.

•  Knip nu om de cm een v-tje uit de naad langs  

de hele ronde rand.

• Keer de stof naar de goede kant en strijk mooi 

plat.

24 Stofvouw

Dit is de vouw die ontstaat als de stof wordt 

dubbelgevouwen. Van sommige patroondelen is 

een half patroon uitgewerkt. Dit deel moet aan de 

stofvouw gelegd worden, zodat een heel patroon 

gemaakt wordt.

Doe dit als volgt:

• Vouw de stof dubbel met de goede kanten  

op elkaar. Let er op dat het motief in de stof 

recht ligt.

• Op het patroon staat aangegeven welke  

rand aan de stofvouw moet liggen.

• Speld het patroon strak langs de vouw

 (zie foto U).
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25 Striklint maken, tunnel stikken en keren

• Vouw de stof dubbel met de lange randen tegen 

elkaar. 

• Speld de lange rand af en stik deze hierna.

• Om de tunnel te keren heeft u een 

veiligheidsspeld nodig.

• Bevestig de speld aan een uiteinde van de tunnel, 

aan enkele stof.

• Keer de speld de tunnel in en haal de speld 

erdoorheen. Zo keert u de tunnel naar de  

goede kant (zie foto V ).

26 Striktouwtje in broek of rokje bevestigen

• Bepaal het midden van de broek- of rokband aan 

de voorkant.

• Zet een stip één cm aan weerskanten van 

het midden en maak met een tornmesje een 

piepklein gaatje in de enkele stof.

• Haal met een kleine veiligheidsspeld het stukje 

elastiek door één van de gaatjes en kom uit in het 

tweede gaatje (zie foto W).

27 Tailleband als omslag

• Sla de bovenrand van de stof twee cm naar 

binnen en speld vast, zodanig dat het elastiek hier 

nog tussen past.

• Stik de omgeslagen zoom vast. Dit kan met 

een enkele naald, maar is ook mooi met een 

tweelingnaald*. Met een enkele naald stikt u aan 

de binnenkant van de stof. Met een tweelingnaald 

stikt u over een rijgdraad aan de buitenkant van 

de stof (zie foto X).
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28 Tweelingnaald gebruiken

• Vouw de zoom naar binnen toe om en speld 

vast. 

• Rijg aan de achterkant van de stof de zoom vlak 

langs de rand vast, rijg een zo recht mogelijke 

lijn. De rijgdraad vervangt de spelden, deze 

kunt u er nu uithalen (zie foto Y1). 

• Plaats de tweelingnaald in uw naaimachine. 

Voor het werken met de tweelingnaald heeft u 

twee klosjes garen nodig en één spoeltje. 

• Plaats het tweede klosje ook boven op uw 

naaimachine. 

• Rijg nu beide draden tegelijk in zoals u gewend 

bent te doen met één draad. Steek dus in elke 

naald een draad. 

• Plaats de spoel zoals u gewend bent. Probeer 

altijd eerst op een proeflapje uit. U stikt op 
de voorkant van de stof. Let op: tijdens het 

stikken zorgt u ervoor dat de rijgdraad precies 

tussen de twee naalden in blijft (zie foto Y2).

29 Vlieseline opstrijken

Vlieseline is een opstrijkbare tussenvoering 

waarmee u stof verstevigt. Zeer geschikt om 

applicaties te verstevigen. De applicatie rafelt 

hierdoor minder. Vlieseline heeft een ruwe kant 

waar de lijm op zit. Dit is de kant die op de 

achterkant van de stof gestreken wordt. Tijdens 

het strijken (niet te snel) smelt de lijm aan de 

stof. Er is ook plakvlieseline te koop met lijm aan 

beide kanten zodat een applicatie kan worden 

vastgeplakt (zie foto Z).

vlieseline met lijmlaag

aan deze kant nu de vlieseline

Z

Y1

Y2
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30 Zakje

• Vouw de bovenrand van het zakje drie cm naar 

de goede kant van de stof om. 

• Speld en stik de zijkanten van de omslag (zie foto 

ZA1). 

• Keer de omslag naar de goede kant. De naad 

van de zijkanten is naar binnengevouwen. 

• Stik op de voorkant de omslag door, eventueel 

met een dubbel stiksel (zie foto ZA2). 

• Vouw de onder- en zijranden van het zakje één 

cm naar binnen en speld vast. 

• Plaats het zakje op de stof op de aangegeven 

zaklijn in het patroon. 

• Speld en stik vast langs de onder- en zijranden, 

eventueel met een dubbel stiksel. 

31 Zigzagsteek

Deze steek wordt gebruikt om rafelen van de stof te 

voorkomen en om randen netjes af te werken. Dit is 

een steek die u kunt kiezen op de naaimachine. 

Deze steek is in verschillende breedtes en lengtes 

op de machine in te stellen. Probeert u de steek 

eerst even uit op een proeflapje voordat u met het 

werkelijke project begint, om te zien wat de juiste 

breedte of lengte is van de steek (zie foto ZB).

32 Zomen

Dit is de rand aan de onderkant van een project. 

Houd voor het maken van een mooie zoom drie à 

vier cm extra stof aan de onderzijde. Er zijn enkele-, 

dubbele- en blindzomen. Onderstaand worden deze 

beschreven. In het boek worden echter alleen 
dubbele zomen gebruikt. 

Za1

Za2
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Enkele zoom

• Werk de stofrand eerst af met een zigzagsteek. 

• Vouw de stof om naar de verkeerde kant op de 

breedte waarop u de zoom wenst. 

• Controleer of de zoom over de gehele breedte 

even breed is. 

• Speld deze vast. 

• Stik de zoom met de naaimachine vlak onder de 

gezigzagde rand.

Dubbele zoom

• Vouw de stof naar de verkeerde kant naar binnen 

tegen de zoomlijn (zie foto ZC) en strijk deze 

glad. 

• Vouw nogmaals om tot de zoomlijn en speld 

vast. Stik een paar mm langs de omgevouwen  

zoomrand vast.

ZB

Zc
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Schouderband maken

• U heeft een band van bijvoorbeeld 150 cm

• Knip een stukje band af van 10 cm.

• Haal het door de ring.

• Stik met een zigzagsteek de onderranden van 

het korte stuk band op elkaar. U heeft hiermee 

meteen de rafels weggewerkt.

• Speld dit stuk op de aangegeven plek en stik het 

vast met een kruis volgens afgebeelde manier 

(zie foto M).

• Haal de lange band door het midden van de 

andere ring.

• Stik het uiteinde van de band met een 

zigzagsteek op de band vast. De rafels zijn  

nu weggewerkt.

• Haal het andere uiteinde door de ring die  

al aan de tas vast zit.

• Haal vervolgens weer door de andere ring.  

U heeft nu een verstelbare band.

• Zigzag de rand van het andere uiteinde,  

zodat de rafels zijn afgewerkt.

• Stik het uiteinde van de band met een kruis zoals 

het voorbeeld aangeeft, op de aangegeven plek 

op de andere zijkant  

van de tas.

• U heeft nu een schouderband zonder gesp.

• Om de gesp te bevestigen knipt u de band  

door op de plek waar u de gesp wilt hebben.

• Zigzag de beide uiteinde die zijn ontstaan

• Haal een kant van de band door de ring van  

de gesp. Stik het uiteinde op de band vast.

• Doe dit ook met de andere kant.

• U heeft nu de gesp bevestigd.

M
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