Doorstikken
Er zijn verschillende manieren om
door te stikken.
• Knip de naden eventueel ongelijk
af. Strijk de naden onder de kant
waarop doorgestikt wordt.
• Gebruik bij doorstikken een grotere
steek.

Rits op maat maken
Deelbare rits
A

B

Enkel stiksel

langs de rits door. Vouw de naad van de
linker splitrand op de patroonlijn naar
binnen. Leg deze splitrand tegen de
patroonlijn van de andere splitrand en
rijg hem vast. Stik de andere ritshelft op
de naad van de linkersplitrand vast. Stik
op de goede kant de splitrand ± 1 cm
breed door; laat het stiksel onderaan het
split schuin/recht naar de naad lopen.
Stik de ritslintjes smal op de kant alleen
op de naad vast.
Rits aan twee kanten
doorgestikt

Houd de zijkant van het naaimachine
voetje precies langs de naadrand.
Het stiksel komt nu ± 0,7 cm vanaf
de naad/rand.

Smal op de kant

Maak deelbare ritsen aan de bovenkant
korter door de overbodige tandjes met
een nijptang te verwijderen. Maak
boven de laatste tandjes een stevig
trensje.
Gewone rits

Vouw de splitnaden op de patroonlijn
naar binnen. Rijg de rits onder de
splitrand, houd het midden van de rits
op de patroonlijn. Stik op de goede
kant ± 0,5 cm aan weerszijden van de
splitrand. Stik aan de onderrand het split
eventueel recht af. Stik de ritslintjes smal
op de kant alleen op de naad vast.

Stik 2 mm vanaf de naad/rand door.

Dubbel stiksel

Stik de naad/rand één keer smal
op de kant en daarna met een enkel
stiksel door.

Platstikken

Maak niet deelbare ritsen aan de
onderkant korter. Meet de lengte op
en maak een stevig trensje. Knip de rits
± 1,5 cm onder het trensje af.

Rits inzetten
Gebruik bij het inzetten van een rits een
ritsvoetje.

Beleg of voering

Rits aan een kant doorgestikt

Knip de naden ongelijk af. • Leg de
naden onder het beleg of de voering.
Stik het beleg of de voering smal op
de kant door; hierdoor valt het beleg
of de voering beter naar binnen.

Beleg
Stik de ritshelft ± 3 mm voorbij de splitlijn
aan de goede kant op de naad van de
rechter splitrand. Vouw de naad met
ritslintje naar binnen. Stik de rechter
splitrand eventueel smal op de kant
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Stik de naad vanaf het splitteken. Strijk
de naad open.
• Open de rits. Leg één ritshelft met
de goede kant naar beneden op de
goede kant en leg de tandjes tegen de
patroonlijn van de splitnaad. Rijg het
ritslintje op de naad vast. Sluit de rits
om te bepalen dat de bovenkant van de
andere ritshelft op de juiste hoogte op de
andere splitnaad gespeld kan worden.
• Leg de andere ritshelft op dezelfde
wijze langs de andere splitnaad en rijg
het ritslintje op de naad vast.
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• Open de rits en haal het ritslipje
helemaal naar de binnenkant. Duw de
tandjes van de rits naar buiten. Plaats
het ritsvoetje vlak langs de naar buiten
geduwde ritstandjes. Stik de linker
ritshelft tot de onderkant van het split
vast. Stik de rechter ritshelft vanaf de
onderkant van het split.

Blinde rits
Bijzonder is dat de tandjes van een
blinde rits alleen aan de binnenkant
zichtbaar zijn. Hierdoor ligt de rits na
het stikken bijna onzichtbaar achter de
naad. Koop een rits die minimaal 5
cm langer is dan de splitlengte, na het
stikken wordt de rits dan op de juiste
lengte afgeknipt. Gebruik voor het
stikken van de blinde rits een ritsvoetje
en stel de machine in op de linker of
rechterstand, zodat je precies langs de
tandjes van de rits kunt stikken.

• Sluit de rits. Maak de rits op lengte
door met een paar dwarssteken aan
de onderkant van de rits te hechten.
Knip eventueel aan de binnenkant het
uitstekende ritseinde af. Stik de ritslintjes
vlak langs de buitenrand smal op de
kant op de naad vast.

