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1.0

AFWERKEN VAN DE ZOOM.

Benodigdheden:

Stof.
Voering.

1. Strijk een zoom van 5 cm breed in een lap stof van 20 x 30 cm (korte kant).
Maak een schuine bies van voering, 5 cm breed met een lengte van 20 cm
(dit is inclusief naadtoeslag).
Heeft u meerdere naadjes, dan moeten deze allemaal in dezelfde richting
wijzen.
2. Leg de bies op de zoom van de `rok`.
Goede kanten van de voering en stof liggen op elkaar.
Stik vast op 0,5 cm.
Strijk de bies omhoog en sla de bies om de naad heen.
3. Zet de bies machinaal of met de hand vast, precies in de gleuf.
4. Rijg de zoom in de `rok`.
Zet deze met de hand vast met de onzichtbare steek.

Stiksteek.

Rijgsteek.

Overhandssteek.

Afwerksteek.

Zoomsteek.

Flanelsteek.

Terugstiksteek.

Onzichtbare steek.
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2.0

ZAK MET AANGEKNIPT HEUPDEEL.

Benodigdheden:

Stof voor de `rok`.
Stof voor de zak met heupdeel.
Voering voor de zak zonder heupdeel.

1. Neem het patroon van de zak met heupdeel over op patroonpapier (B-deel).
Knip het patroon enkel van stof.
Knip de `rok` uit stof zonder heupdeel (A-deel).
Knip van voering éénmaal de zak zonder heupdeel (C-deel).
Knip overal naad aan.
2. Lus alle patroondelen door.
3. Indien gewenst de zakingang verstevigen.
Leg de voering-zak op de `rok` met de doorluslijnen op elkaar en de goede
kanten op elkaar.
Stik vast en draai de voeringzak naar boven.
Stik net iets voor de doorluslijn, zodat u ruimte heeft de naad te kantelen.
Vouw het zakdeel naar binnen.
Geef een sierstiksel op de goede kant.
4. Leg de `rok` op de zak met heupdeellijnen
op elkaar.
Speld de zakdelen op elkaar, knip evt. gelijk.
Stik ze vast en zigzag ze samen af.
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3.0

PASPELZAK.

Benodigdheden:

Stof.
Voering.
Versteviging.

1. Knip een lap stof van 20 x 25 cm.
Markeer in het midden van deze lap een zaklijn van 14 cm.
Strijk versteviging op de verkeerde kant van de lap stof, over het midden van
de gemarkeerde zaklijn.
2. Knip 1 lapje stof van 18 x 10 cm.
Knip dit ook eenmaal uit voering
Dit is de zak.
3. Knip 2 schuine paspelreepjes van 18 cm lang en 6 cm breed.
4. Leg de paspelreepjes op de lap, goede kanten op elkaar, tegen de zaklijn aan.
5. Stik de paspelreepjes op 1 cm van de lijn vast.
Deze stiksels moeten precies 14 cm lang zijn.
6. Knip de stof in het midden door tot 1 cm voor het eind van de stiklijnen.
Vervolgens schuin naar de hoekjes knippen.
Knip nooit in de paspels.
7. Beide paspels naar binnen vouwen.
De paspels om de naad heen vouwen.
Zorg dat de paspels even breed zijn en
tevens de gehele opening opvullen.
8. Put de lange kanten in de gleuf door.
9. Draai het werkstuk om, met de verkeerde
kant naar u toe.
De stoffen binnenzak aan de bovenste
paspel stikken, het voering zakdeel aan de
onderste paspel stikken.
Leg de zakdelen op elkaar, knip eventueel
de zakken gelijk, rond de hoeken af.
Stik alles vast, waarbij tevens de ontstane
driehoekjes aan de zijkant worden vast
gestikt.
Werk alle naden en de grote lap af met een
zigzagsteek/lockmachine.

4

4.0

PASPELZAK MET PATJE.

Benodigdheden:

Stof.
Voering
Versteviging.

1. Knip uit stof een lap van 20 x 25 cm.
Markeer in het midden van deze lap een zaklijn van 14 cm (5 cm vanaf de
bovenkant).
Strijk versteviging op de verkeerde kant van de lap stof, over het midden van
de gemarkeerde zaklijn.
2. Teken een patje van 6 x 16 cm en knip dit met naadtoeslag uit de stof.
Verstevig een helft van het patje.
Stik de korte kanten dicht.
Keer het patje en maak een sierstiksel op de goede kant (alleen aan de lange
zijde van het patje).
Leg het patje met de open kant onderaan tegen de zaklijn.
Knip met naadtoeslag uit stof 1 maal een zakdeel van 18 x 12 cm.
Knip ook met naadtoeslag uit voering 1 maal een zakdeel van 18 x 12 cm.
Leg het voeringzakdeel op het patje.
Leg het stoffen zakdeel aan de bovenkant tegen
de zaklijn.
3. Stik als volgt:
Op het patje met voering 16 cm.
Op het zakdeel 14 cm.
Knip de stof 12 cm in, knip daarna schuin naar de
hoekjes.
Niet in het zakdeel knippen.
4. Trek de zakdelen naar binnen en vouw het patje
naar boven.
Zet de ongelijke driehoekjes vast op de zakdelen,
rond de zakdelen af.
Stik ze op elkaar en werk ze samen af.
5. Stik nu het patje met de korte kanten op het
werkstuk vast.
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5.0

HARMONICA ZAK.

Benodigdheden:

Stof.
Versteviging.

1. Neem het patroon van de harmonicazak over op patroonpapier.
Knip deze zak uit stof met naadtoeslag.
Geef alle patroonlijntjes goed aan.
Verstevig het beleg.
2. Sla het beleg naar de verkeerde kant en stik dit op belegbreedte vast.
3. Vouw de hoeken onderaan de zijkanten om en stik de hoek.
Knip het hoekje in en knip het puntje af.
Strijk het ontstane naadje open en keer de zak naar de goede kant.
4. Strijk de plooien in de zak.
5. Vouw het naadje naar binnen, strijk het plat.
Vouw de hoekjes zeer zorgvuldig in.
6. Stik de zak op een lapje van 20 x25 cm.
Deze zak kunt u ook verwerken met een klep boven de zak.
De klep eerst vervaardigen, vervolgens 1 cm boven de zak, goede kant op goede
kant stikken.
Klep terugslaan en nogmaals doorstikken.
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6.0

RITSSLUITING PANTALON HEREN.

Benodigdheden:

Stof.
Voering.
Rits.

1. Neem het patroon van de ritssluiting dames en heren 2 maal over.
Knip het ritsbeleg aan de rechterkant eraf.
2. Knip de broekdelen enkel uit stof met 2 cm naadtoeslag.
Knip het rechter ritsbeleg 1 keer uit enkele stof en 1 keer uit enkele voering.
Leg dit ritsbeleg met de goede kant op elkaar en stik ze op elkaar.
Let erop dat als u dit ritsbeleg later keert de stof kant boven zit.
Laat de bovenkant en lange kant open.
Keer het ritsbeleg (inknippen in de ronding) en stik het door.
3. Werk de naden af.
Stik de kruisnaad, laat de lengte van de rits open.
4. De herenpantalon sluit links over rechts.
Aan de kant van de onderslag vouwt u de stof om op 1 cm vanaf de MV-lijn.
Speld de rits met de tandjes juist naast de vouwlijn.
Leg het ritsbeleg lapje onder de rits (lapje steekt 2,5 cm uit voorbij de M.V.).
De voering ligt onderop.
5. Stik ritsbeleg en rits vast aan het voorbeen.
6. Vouw het ritsbeleg van het linkerbeen naar binnen op de
M.V.
Werk nu verder vanaf punt 6 ritssluiting pantalon
dames.
Als u een pantalon van dikke stof maakt is deze werkwijze aan
te bevelen voor zowel dames als heren.
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7.0

INZETTEN VAN DE BLINDE RITS.

Benodigdheden:

Stof.
Blinde rits.

Belangrijk is de naad waar de rits in komt open te laten!
De rits moet ± 5 cm langer zijn dan de rits opening.
Bij een blinde rits zijn de ritstandjes alleen aan de achterkant (=verkeerde kant)
zichtbaar.
Een speciaal ritsvoetje is eigenlijk nodig om de rits helemaal blind in te kunnen
stikken.
1. Knip uit stof 2 lapjes van 12 x 25 cm.
Merk aan een lange kant van de beide lapjes de doorluslijn.
Neem 1 cm naadtoeslag.
Doe de rits open en vouw met de nagel de spiraal iets opzij.
U ziet een naadlintje van de rits.
2. Leg het naadlintje met de goede kant op de naad, de naad lijn van de rits ligt
op de doorslaglijn van uw patroon.
Speld en rijg dit naadlintje van de rits eventueel vast (niet noodzakelijk).
3. Zet het (speciale) ritsvoetje zó op de rits dat de spiraal bij de inkeping rechts
van de naald ligt.
Stik de rits tot het ritsteken vast.
Hecht af.
4. Doe de rits even dicht en leg de andere kant met de bovenkant op de goede
kant van de stof op de andere splitnaad en speld hem vast.
Doe de rits open.
Speld, rijg eventueel en stik vast op dezelfde manier, zet het ritsvoetje nu zo
op de rits dat de spiraal bij de inkeping links van de naald ligt.
Hecht af.
5. Sluit de rits, stik de naad vanaf het split dicht.
Knip evt. het teveel van de rits onder het splitteken af, naai de uiteinden wel
dicht.
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