Lusreep

Gulp

gulp reep

De maten voor de lusreep staan bij ‘Knip
naar maat’ in het werkschrift.

gulp reep

Stik de kruisnaad vanaf de gulp tot 3 cm
vóór de binnenbeennaden.
• Vouw de naad van de linker rand 1
cm vóór de middenvoorlijn naar binnen.
Speld de linker ritshelft onder deze rand.
• Vouw de gulpreep dubbel. Leg de
gulpreep onder de rits en stik hem, met
behulp van een ritsvoetje, smal op de
kant vast.

Tek.1 Teken met krijt langs de lange
randen van de reep 0,75 cm naad.
Tek.2 Vouw deze naden naar binnen en
speld ze vast.
Tek.3 Vouw de lusreep dubbel met de
verkeerde kanten op elkaar. Speld, rijg
en stik de naden smal op de kant op
elkaar vast. Stik de lusreep eventueel
langs de vouw smal op de kant door.

Zomen
Onzichtbare zoom

• Reken aan de onderrand van glad of
sluik vallende kleding gemiddeld 4 à 5
cm zoom en bij wijde kleding 1 à 3 cm.
Teken met kleermakerskrijt de zoom af;
gebruik lichte tinten i.v.m. vlekken.
Vouw de zoom naar binnen.
• Teken met kleermakerskrijt de
zoombreedte en de inslag op de stof af.
Het is handig om hiervoor een kartonnen
malletje te maken. Knip de overtollige
stof af.
• Begin voor verticale knoopsgaten
3 mm boven het aanzetpunt van de
knoop en maak het knoopsgat precies
op de middenvoorlijn.
• Volg voor knoopsgaten de handleiding
bij je naaimachine.
• Maak het knoopsgat bij platte knopen
± 3 mm en bij bolle knopen ± 5 mm
groter dan de middenlijn van de knoop.
Vouw de inslag aan de onderrand van
de panden naar binnen en rijg hem
langs de vouwrand vast. Vouw de zoom
naar binnen en speld hem vast. Stik de
zoom smal op de kant vast. Verwijder de
rijgdraad na het stikken.

Zoom voor dikkere of
stugge stoffen

Vouw het rechter gulpbeleg op de
middenvoorlijn naar binnen. Leg de
rechter rand tegen de middenvoorlijn
van de linker rand en rijg hem vast.
• Stik de rechter ritshelft 2 cm vanaf
middenvoor alleen op het rechter
gulpbeleg. Stik de rechter voorbeen/
voorrok 3 cm vanaf de middenvoorlijn
door, laat het stiksel aan de onderkant
van de gulp schuin/rond naar de naad
lopen.

Kruisnaad stikken

Werk de onderrand van het kledingstuk
af met een lock- of zigzagsteek. Speld
de zoom in de panden. Rijg de zoom
1,5 cm onder de afwerkte rand vast.
• Vouw de afgewerkte rand van de
zoom ± 0,75 cm naar buiten om en
speld hem vast. Zet de vouwrand met
kleine steekjes op de panden vast; neem
steeds één à twee weefdraden van de
stof op, zodat de steek aan de goede
kant onzichtbaar wordt. Trek de draad
niet te strak aan.

Zichtbare zoom

Inslag
Zoom
Keer een pijp en stop hem in de andere.
Stik de kruisnaad of stik hem bij een gulp
verder. Keer de pijpen.

Deze zoom komt vooral voor bij
sportieve kleding en kinderkleding.

Steek, om te voorkomen dat het
tornmesje uitschiet, eerst een speld
dwars over het knoopsgat vóór de
trensjes in de stof. Maak het knoopsgat
met een tornmesje of scherp schaartje
voorzichtig vanuit het midden open.

Knoop aanzetten met de
hand

Knip de naden in de zoom op
0,5 cm vanaf het stiksel af. Bij deze
over het algemeen dikkere of stugge
stoffen wordt de zoom onzichtbaar
gezoomd of geplakt met dubbelzijdig
textielplakband.

Gebruik voor het aanzetten van grotere
knopen stevig garen, handgaren of
knoopsgatengaren. • Werk met een
enkele draad, een dubbele draad raakt
gemakkelijk in de knoop. • Neem bij
kleine knopen gewoon machinegaren en
gebruik dan wel een dubbele draad.

Knoopsgat maken
Het formaat van de knoop wordt
bepaald door de overslagbreedte. Bij
een overslagbreedte van 2 cm horen
knopen van 2 cm.
Geef met kleermakerspotlood de plaats
van de knoopsgaten op de overslag aan.
• Begin voor het maken van
horizontale knoopsgaten 3 mm vóór de
middenvoorlijn.

Zet de knoop aan op de middenlijn van
de onderslag. Steek de naald steeds van
voor naar achter door de stof. • Hecht
de draad nadat de knoop is vastgezet
stevig af. Steek de draad daarna tussen
de stoflagen weg.
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