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1.0

ROK MET SPLIT, AANZET TAILLEBAND, VERWERKING VOERING

Benodigdheden:

Stof.
Voering.
Stansband.
Rits.
Knoop.

1. Neem het patroondeel van het achterpand rok met split over op
patroonpapier.
2. Leg patroondeel dubbel op stof.
Knip uit met 1,5 cm naad.
Neem voor de zoom 4 cm naad.
Lus patroon door en werk de naden af.
Leg de patroondelen ook op de voering, vouw nu het split weg (M.A. is recht)
en knip uit met 1,5 cm naad.
Voor de zoom houdt u 2 cm naadtoeslag aan.
Lus de pandjes door, en werk de naden af.
3. Stik in de rok de figuurnaden.
Stik de M.A.-naad vanaf het ritsteken tot aan het split.
Strijk de naad open.
4. Speld de rits in het achterpand van de rok, de stof valt over de ritstandjes
heen (rits mag niet zichtbaar zijn).
Stik steeds van boven naar beneden.
5. Stik in de voering rok de M.A.-naad 2 cm vanaf ritsteken tot aan het split.
De figuurnaden dichtvouwen (niet instikken).
6. Strijk het stansband op 2 lapjes van 8 x 14 cm.
De glimmende kant van het stansband bevat een lijm laag, deze komt op de
verkeerde kant van de stof.
Leg de rok met de goede kant naar u toe.
Links is breedte stof + 1 cm naad.
Rechts is breedte stof + 3 cm naad (onderslag).
Stik één gedeelte van de band aan de rok.
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2.0

PIKEREN.

Benodigdheden:

Stof.
Paardenhaar of naaibare versteviging.
Pasband.

Pikeren is het met kleine steekjes op naaien van de versteviging in het binnen werk
van een colbert/jas.
Wanneer u een gevoerd colbert gaat maken moet u een buiten en een binnen jas
naaien.
De buitenjas wordt van stof gemaakt.
De binnenjas wordt meestal van voering gemaakt, behalve de belegdelen van vooren achterpand (deze worden van stof gemaakt).
Daarnaast is zeer belangrijk hoe u het colbert gaat verstevigen.
Dit kunt u doen met plak of naaibare versteviging (vlieseline genaamd).
In deze opleiding gebruiken we paardenhaar.
Dit moet handmatig op het colbert vastgezet worden (pikeren).
Werk bij de pikeren in verticale richting.
Neem een enkele draad en hecht deze aan de linkerzijde van het pand aan d.m.v.
enkele steken over elkaar.
Steek vanaf dit aanhechtpunt horizontaal naar rechts met de naald schuin naar
beneden, en weer schuin terug naar boven door de stof.
Neem hierbij alleen draadjes van de onderste stoflaag mee.
De steeklengte moet ongeveer 0,5 cm zijn.
Steek de naald opnieuw 1 cm schuin naar rechts onder het vorige insteekpunt, nu
echter horizontaal naar links, naar beneden en weer terug door de onderste laag van
de stof.
Met pikeren kunt u de versteviging zo goed als onzichtbaar aan de stof bevestigen.
Tijdens deze bewerking moet het werkstuk zó in de hand worden gehouden, dat de
stof al gaat "vallen".
U welft als het ware de stof over uw hand.
U pikeert met een kort, stevig naaldje en een korte draad (geen knopen in de draad
leggen).
De steekjes moeten t.o.v. elkaar verspringen.
Draai het werkstuk tijdens het pikeren niet.
Deze techniek ziet men vaak in de exclusieve en duurdere jasjes terug.
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1. Neem het voorpand met revers, en de kraag over op patroonpapier en knip
deze deeltjes uit enkele stof, met 1 cm naadtoeslag.
Het voorpand wordt voor een deel verstevigd met paardenhaar (zie tekening).
De kraag wordt in zijn geheel verstevigd met paardenhaar.
2. Neem het deel wat verstevigd wordt in het voorpand en de kraag extra over.
Knip dit ook met 1 cm naadtoeslag uit paardenhaar.
3. Speld het paardenhaar op het voorpand en de kraag.
Rijg eerst vast met grote steken.
Pikeer daarna de versteviging op de revers en kraag (niet in de
naadtoegiften).
U kunt het voorpand met korte steekjes in de lengte / / / / / pikeren of
alleen op de naden vastzetten.
In de kraag en revers maakt u V V V (visgraad steekjes, zie tekening).
Let op dat de staander van de kraag in een andere richting gepikeerd wordt
dan de legger.
4. Knip hierna de naadtoegiften van de versteviging af en naai de kanten met
een flanelsteek (rekbaar) vast.
Op de breuklijn bevestigt u pasband, rek het band tijdens het vastzetten iets
uit. Pers de revers over een perskussen.
De revers moet omvallen op de breuklijn.

Pikeer steekjes.

Revers en deel pand gepikeerd.

Kraag gepikeerd.
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3.0

PASPEL KNOOPSGATEN.

Benodigdheden:

Stof.
Voering.

Paspel knoopsgaten zijn knoopsgaten, die worden gemaakt van 2 lapjes van
dezelfde stof, van een stof met afwijkende kleur, of bijvoorbeeld van leer.
In dat geval kunnen zij dienen als garnering.
De paspel knoopsgaten worden niet door het beleg gemaakt, we zomen het beleg er
later tegenaan.
Tussen de stof van het voorpand en het beleg bevestigen we een stukje versteviging
op het voorpand.
De grootte van het knoopsgat is gelijk aan de middellijn van de knoop.

Werkwijze:
1. Knip 2 lapjes stof van 15 x 25 cm en geef hierop de beleglijnen van 6 cm aan.
Vanaf deze 6 cm geeft u 2 cm verder de M.V.-lijn aan.
Op de M.V. geeft u in de lengte de plaats van de knoopsgaten aan met een
rijgdraad (2 stuks).
De lengte hiervan is afhankelijk van de grootte van de knoop.
2. Verstevig de plaats van het te vormen knoopsgat en het beleg.
Knip 4 strookjes stof (met schuine draadrichting) van 4 cm breed en 4 cm
langer dan de opening van het voltooide knoopsgat.
3. Breng versteviging aan op de achterkant van deze strookjes.
4. Leg de verstevigde strookjes met de goede kant op de goede kant
aan weerszijde van de gemarkeerde knoopsgatenlijn en speld of rijg ze vast.
U maakt 2 knoopsgaten.
Stik beide strookjes op 0,5 cm vanaf de gemarkeerde lijn vast (bij dikkere stof
iets grotere tussenafstand aanhouden).
Let op dat de stiksels even lang zijn.
Knip in het midden het knoopsgat in, stop ca. 7 mm voor het uiteinden.
Knip naar de hoekjes toe (niet in de strookjes knippen).
5. Keer de strookjes naar de binnenkant van het lapje.
Strijk de naadtoeslagen naar het midden van het
knoopsgat.
Vouw de strook zo, dat de boven- en de onderrand
samen komen.
Stik het ontstaande driehoekje aan de achterkant vast.
6. Stik vanaf de goede kant in de naad om de opening van het knoopsgat heen
om de strook vast te zetten.
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4.0

KRAAG EN REVERS.

Benodigdheden:

Stof.
Versteviging.
2 Knopen.

Kraag en revers kunnen op verschillende manieren gestikt worden.
Belangrijk hierbij is de dikte van de stof.
We behandelen eerst een methode voor dunne stof.
Maakt u deze kraag uit dikke stof dan adviseren wij u naaibeschrijving 2 aan te
houden.
Knip alle patroondelen van stof.

Naaibeschrijving 1, dunne stof:
Neem alle patroondelen met tekens over op patroonpapier.
Knip alle patroondelen van stof.
Let op:
-

Bovenkraag aan de stofvouw.
Achterpand en achterhals beleg aan de stofvouw.
Onderkraag schuin van draad knippen.
De belegdelen en de onderkraag verstevigen.

1.
2.
3.
4.

Stik de schouder- en zijnaden van het jasje.
Stik ook de schoudernaden van de belegdelen.
Leg het jasje met de goede kant naar u toe.
Maak de kraag zover klaar.
Onder- en bovenkraag tot aansluitpunt op elkaar
stikken (laat de aanzetnaad open), keren, naden
kantelen, platstrijken, rijgen, eventueel
doorstikken.
5. Leg de kraag op de halsnaad, goede kanten op
elkaar, vanaf het revers-teken tot aan de hoek in
de halsnaad.
Rijg en stik de kraag dubbel op het pand.
Knip de hoek in van het pand.
Stik nu de kraag aan de achterhals.
6. Stik het beleg aan het voorpand tot aan de hoek
van het beleg.
Knip de hoek van het beleg in en stik het beleg nu
verder aan de achterhals.
Vouw het beleg naar binnen.
Kantel de naden, vanaf de breuklijn kantelt u de
naad de andere kant op.
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5.0

OMSLAG PANTALON.

Benodigdheden:

Stof.
Voering.

1. Neem het patroon van de omslag over op patroonpapier.
Mocht u dit patroon te klein vinden om te verwerken, knip het patroon dan in
de lengte door en leg er 4 cm tussen.
Knip dit patroon dubbel uit stof, geef de drie lijnen aan en merk de lijnen met
A, B en C.
Werk de lapjes met een zigzagsteek of met de lockmachine af.
2. Stik eerst de lange kanten dicht (beennaden) en strijk de naden open.
3. Knip voor de omtrek van de pijp een schuine voeringbies van 3 cm breed
4. Stik de bies op de broekspijp (goede kanten op elkaar) helemaal onderaan de
pijp.
5. Vouw de stof om op de B-lijn, A en C liggen op elkaar, stik de zoom in de
gleuf van de voeringbies vast.
Vouw de B-lijn weer naar boven.
Pers de zoom.
6. De omslag wordt vastgezet op de zijnaad, machinaal of met de hand.
Bij een heren pantalon wordt vaak “stootband” gebruikt.
Stik dit band aan de onderkant van de C-lijn.
Stik tweemaal, eenmaal onder- en eenmaal bovenaan het
band.
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6.0

IN VERSTEK WERKEN.

Benodigdheden:

Stof.

In verstek werken wordt toegepast, wanneer een haakse hoek moet worden
afgewerkt.
Doel hiervan is: nette afwerking (niet onnodig veel stof in de hoeken).
We onderscheiden een buitenwaartse hoek en een binnenwaartse hoek.

Buitenwaartse hoek (b.v. een roksplit):
1. Knip een lapje stof van 20 x 20 cm.
Rijg een zoom van 2 cm rondom het lapje (tekening 1).
2. Vouw een hoek van het lapje naar de goede kant, precies tot aan de zoomlijn
en pers deze hoek zorgvuldig (tekening 1).
3. Vouw de hoek terug, leg de goede kanten op elkaar (tekening 2).
4. Stik nu precies in de geperste vouw (zie lijntje tekening 2).
5. Knip de naden af en pers ze open (zie tekening 3).
6. Keer de hoek (zie tekening 4).

Tekening 1.

Tekening 2.

Tekening 3.

Tekening 4.
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7.0

VERWERKEN VAN EEN HALSBOORD AAN EEN V-HALS.

Benodigdheden:

Elastische Stof.

1. Neem het voor- en achterpand over.
Bij het voorpand neemt u het patroondeel vanaf de M.V.-lijn over, dus geen
overslag overnemen.
Teken vanaf de hals voor naar de schouders toe een `V-hals’ met een hoek
van 45°.
Meet de halswijdte van het patroondeel op.
Leg M.V. en M.A. tegen de stofvouw aan.
2. Knip de pandjes met 1 cm naadtoeslag uit en werk ze met een zigzagsteek of
lockmachine af. De halsrand hoeft u nog niet af te werken.
3. Stik de schoudernaden en strijk deze open.
4. Knip een strook van 6 cm breed en de opgemeten halswijdte min 2 cm (dit is
inclusief naadtoeslag).
5. Leg de korte kanten met de goede kanten op elkaar.
Stik het uiteinde in een hoek van 45° (zie
voorbeeld).
Knip het ontstaande hoekje in.
Strijk het naadje open.
Vouw de bies met de verkeerde kanten op
elkaar dubbel.
6. Geef met een speld het midden van de hals
op het voorpand aan.
Speld de halsstrook met de goede kanten op
elkaar langs de hals, de naadtoeslag bij het
puntje valt precies op de speld van het
voorpand.
7. Stik de halsnaad.
Begin in het puntje van het voorpand.
8. Werk de naden samen af.
Stik het halsboord aan de goede kant doo
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8.0

VERSCHILLENDE NADEN.

Benodigdheden:

Stof.

Knip 4 lapjes stof van 8 x 20 cm en 1 lapje van 40 x 10 cm.

Engelse naad:
1.
2.
3.
4.

Leg de verkeerde kanten van de stof op elkaar.
Stik ze vast.
Knip de naden op 0,25 cm af.
Strijk de naad open.
Leg vervolgens de goede kanten op elkaar, zorg dat de naad precies in de
vouw valt (ook de rafels).
5. Maak op 0,5 cm van de vouwnaad het tweede stiksel.

Platte naad (jeansnaad):
1. Stik de naad, strijk ze open.
2. Strijk ze daarna naar één kant.
3. Knip de onderste naad smal af, 0,5 cm.
Vouw de bovenste naadbreedte met een inslag over de korte naad.
4. Rijg en stik vast (aan de goede kant, langs de vouwrand).

Franse naad:
1. Strijk één naad naar de verkeerde kant en één naad naar de goede kant.
2. Haak ze in elkaar, stik (2x) vast.

Ruche (langs de zoomkant):
1.
2.
3.
4.

Reken twee keer de wijdte van de zoom voor de ruche.
Stik eerst een zoom in de ruche.
Rimpel de ruche twee keer met een grote steekinstelling.
Door het aantrekken van de onder-draden wordt de ruche tot de juiste
breedte teruggebrach
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9.0 (GEDEELTELIJKE) BLINDE (MANTEL) KNOOPSLUITING.

Benodigdheden:

Stof.
Voering.
Versteviging.
3 Knopen.

Een blinde knoopsluiting wordt gebruikt wanneer de knopen niet zichtbaar mogen
zijn. Soms is het kledingstuk afgewerkt met een gedeeltelijke blinde sluiting.
Vaak ziet u dit bij mantels.
1. Neem de patroondelen voor deze naaitechniek over.
Verstevig de belegdelen met plakvlieseline.
Knip uit enkele stof, en enkel uit voering een extra beleg voor de
knoopsgatenbies (knip dit beleg op de kniplijn af).
Verstevig dit belegdeel met plakvlieseline.
2. Stik de belegdelen aan de panden en sla ze naar binnen.
3. Aan de rechterkant komt een knoopsgatenbies.
4. Leg het beleg voor de knoopsgatenbies en de voering met de goede kanten
op elkaar.
Stik de voorkant en de onderkant op elkaar, keer dit en
strijk het deeltje plat.
5. Geef de plaats van de knoopsgaten aan (2 in de
knoopsgatenbies en 1 zichtbaar).
Maak de knoopsgaten.
6. Leg de knoopsgatenbies achter het rechtervoorpand.
7. Stik de knoopsgatenbies op belegbreedte aan de goede
kant door.
8. Zet de knopen op het linkervoorpand.
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