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1.0

MOUWSPLIT DAMES.

Benodigdheden:

Stof.
Versteviging.
Knoop.

1. Knip uit stof een lapje van 20 x 25 cm.
Dit stelt de mouw voor.
De korte kanten zijn de mouwnaden (20 cm).
Markeer op 1/3 gedeelte het mouwsplit van 8 cm lang.
Knip het split in.
2. Knip met 1 cm naadtoeslag een schuine bies van 18 x 6 cm, (dit is tweemaal
de lengte van het split).
Leg de bies met de goede kant op de verkeerde kant van de mouw.
Speld de bies aan het split.
Op de bies 1 cm naad, op de mouw van 1 cm naar bijna 0 cm en weer terug
naar 1 cm.
Let op tijdens het naaien, dat er geen plooitjes ontstaan.
3. Vouw de bies om de naad heen naar de goede kant van de mouw.
Strijk de reep dubbel en strijk de naad om.
Stik de bies smal op de kant door.
Het eerste stiksel is nu net bedekt.
4. Stik aan het eind van het split, aan de binnenkant
van de mouw, een schuin hoekje af, dit om te
voorkomen dat de splitreep naar buiten draait.
De mouw sluit met het breedste gedeelte (de
overslag), over het smalle gedeelte (de onderslag).
Vouw de splitreep aan de kant van de overslag om
naar binnen, zodat het split netjes sluit.
5. Stik de mouwnaad dicht, werk af en strijk open.
6. Maak de manchet als volgt: knip uit stof een lapje 12
x 22 cm.
Verstevig één helft van de manchet, altijd de helft die
niet zichtbaar is.
7. Rimpel de mouw in of maak plooitjes (naar het split
toevouwen). De mouw moet de afmeting van de
manchet krijgen, excl. de onderslag van de manchet.
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2.0

MOUWSPLIT HEREN.

Benodigdheden:

Stof.
Versteviging.

1. Knip uit stof een lapje van 20 x 25 cm.
Dit stelt de mouw voor.
De korte kanten zijn de mouwnaden (20 cm).
2. Markeer op 1/3e gedeelte het mouwsplit van 10 cm lang.
Knip uit stof met naadtoeslag 1 lapje van 13 x 6 cm en 1 lapje van 11 x 6 cm.
Dit zijn de splitrepen die u nodig heeft voor het splitbeleg.
De splitreep van 13 cm lang wordt voor de helft verstevigd, dit is de overslag.
Deze splitreep is voor de brede kant van de mouw.
3. Leg de splitrepen aan weerskanten van het gemarkeerde split.
Let op: goede kant splitreep op de verkeerde kant mouw.
Stik op 1 cm afstand, beide delen precies 10 cm lang.
Knip 9 cm in op de splitlijn, daarna schuin naar de hoekjes (niet in de
splitreepjes knippen).
4. Draai de splitrepen naar de goede kant.
Het driehoekje wat door het inknippen ontstaan is
strijkt u omhoog (aan de goede kant).
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3.0

MOUW (MET SNORRETJE).

Benodigdheden:

Stof.
Volumevlies.
Versteviging.

Om een mouw in een colbert/jasje mooier te laten vallen wordt er vaak een snorretje
in de mouwkop verwerkt.
Snorretjes zijn kant-en-klaar te koop en wel op vorm te knippen, maar een eigen
gemaakt past beter.
We gaan hem zelf maken.
1. Neem het patroon van de mouw over en knip dit met 1 cm naadtoeslag uit de
stof.
Teken op het patroon van de mouw van aansluitpunt voor tot aansluitpunt
achter, met gebogen lijnen, het snorretje (zie voorbeeld).
Deze vorm zonder naadtoeslag uit volume vlies knippen.
2. Strijk eerst de vlieseline (G 405 of H 180) zorgvuldig op de mouwkop inclusief
naad.
3. “Pluk” dit op de overgang vlieseline/ mouw.
4. Leg het snorretje op de inzetnaad mouw, zodanig dat het snorretje naar
beneden in de mouw valt.
5. Knip een recht stuk vlieseline H 180 en plak dit over het snorretje heen.
Let op dat u de naad boven het volumevlies vrijhoudt van vlieseline.
Dit is namelijk te dik om later de mouw goed in het pand te verwerken.

Het verwerken van een snorretje in de mouwkop.
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4.0

BLINDE SLUITING.

Benodigdheden:

Stof.
3 Knopen.

1. Neem het patroon van het voorpand 2 maal over op patroonpapier.
De breedte van de sluiting wordt 3 cm.
Teken aan dit patroon het volgende:

Op het rechter voorpand:

Vanaf de M.V. een lijn 1,5 cm naar buiten en een lijn 1,5 cm naar binnen.
M.V. ligt nu in het midden van overslag- en stiklijn.
Teken vanaf de binnenlijn in het pand 4 keer 3 cm en 1 keer 1 cm
naadtoeslag aan.

Op het linker voorpand:

Vanaf de M.V. een lijn 1,5 cm naar buiten en een lijn 1,5 cm naar binnen.
M.V. ligt nu in het midden van overslag- en stiklijn.
Teken vanaf de binnenlijn in het pand 3 keer 3 cm aan (dit is inclusief
naadtoeslag).
Leg de patroondelen op de stof, knip uit, lus de lijnen door.
2. Strijk als volgt:

Het rechter voorpand:

Op de overslaglijn alles wat aangeknipt is naar
binnen strijken.
Vervolgens de twee volgende vouwlijnen als een
harmonica terug strijken.
De naad om alles heen leggen.

Het linker voorpand:

Op de overslaglijn alles wat aangeknipt is naar
binnen strijken.
Vervolgens de buitenste 3 cm naar binnen strijken.
3. Stik als volgt:

Het rechter voorpand:

Leg de onderste bies terug en stik op de stiklijn de
bies en tegelijkertijd de naad vast.

Het linker voorpand:

De bies op de stiklijn aan de binnenkant smal
vaststikken.
4. Maak de knoopsgaten in de lengte op de M.V.-lijn.
5. Zet de knopen aan.

5

5.0

KANT AANZETTEN, VERSIEREN VAN STOF.

Benodigdheden:

Stof.
2 Soorten kant.

Vroeger werd kant met de hand gemaakt en was daarom erg kostbaar.
Tegenwoordig kan het ook machinaal vervaardigd worden.
Kant is meestal niet rekbaar behalve elastisch kant.
Kant kan niet verstevigd worden met plakbare tussenvoering.
We gebruiken daarom eventueel organza om kant te verstevigen.
Kant is gemaakt van katoen of van synthetisch materiaal.
Het is verkrijgbaar in verschillende breedtes en ook in diverse uitvoeringen.
- met rafelranden.
- met een of twee afgewerkte randen.
- kant om lint door te rijgen enz.
Knip een lap stof van 20 x 25 cm.

Kant aanzetten:
Dit wordt gebruikt voor kant met een afgewerkte rand.
Leg de onafgewerkte kant op de korte kant van de stof (goede kant op de goede
kant).
Zet dit vast met een stiksteek.
Werk de naden samen af.
Vouw de naad naar boven en stik de naad op de goede kant door.

Kant tussen zetten:
Stik het kant met 2 afwerkranden op de stof met een stiksteek of zigzagsteek.
Knip daarna de achterliggende stof voorzichtig weg.

Naaldplooitjes:
Een andere manier om stof te versieren is het maken van een zgn. naaldplooitje.
We gebruiken hiervoor een tweeling-naald.
Markeer eerst een rechte lijn, maak plooitjes in de lengte en in de breedte.

Kant met 1 afwerkrand.

Kant met 2 afwerkranden.
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6.0

ZOMEN VAN T-SHIRT.

Benodigdheden:

Elastische stof.
Stretch vlieseline.

1. Neem het voorpand van de blinde sluiting over.
Knip dit patroon 1 keer uit elastische stof.
Voor de zoom houdt u 4 cm aan.
2. Knip een strook rekbare vlieseline van 2,5 cm breed.
Lock of zigzag deze met de plakkant naar boven aan de verkeerde kant van
de zoom.
3. Strijk de zoom op 4 cm breedte.
Door de vlieseline zit de zoom nu vast.
4. Stik de zoom aan de goede kant door met een tweelingnaald of cover lock.
De stof verschuift niet meer.

Tekening 1.

Tekening 2.

Tekening 3.
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7.0

BELEG HALSRAND, SCHOUDER, EN ARMSGAT.

Benodigdheden:

Stof.

Halsrand, schouder en armsgat kunnen met 1 belegdeel worden afgewerkt.
Dit beleg wordt van voering geknipt bij zwaardere stoffen, bij dunne stoffen kan
dezelfde stof worden gebruikt.
1. Neem het voor- en achterpand en het beleg hiervan over.
Leg deze patroondelen allemaal tegen de stofvouw aan.
Knip uit met 1 cm naadtoeslag.
Lus alle patroondelen door.
2. Werk de onderrand van de belegdelen af met een lockmachine of zigzagsteek.
3. Leg de belegdelen op het voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar
(de schouder- en zijnaden van het voor- en achterpand zitten nog niet aan
elkaar).
4. Stik de halsrand en armsgaten tot 2 cm voor de schoudernaad aan elkaar.
5. Knip de naden van de armsgaten kort af en geef knipjes in de halsronding.
6. Vouw van een pand het beleg naar binnen.
Leg dit pand met de goede kant op de goede kant van het pand waarvan het
beleg nog niet naar binnen is geslagen (tussen pand en belegpand).
Schuif het pand helemaal door naar boven zodat de
schoudernaden op elkaar liggen.
7. Stik de schoudernaden van de panden en van de
belegpanden.
8. Trek het binnenste pand iets door de schouder naar
boven, nu ziet u dat u de 4 opengelaten naden kunt
stikken.
9. Draai alles naar de goede kant.
10. Stik de zijnaden van panden en belegpanden.
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