extra info
Afkortingen
aanl.
  = aanlussen
afk.
= afkanten
afw.
= afmeting
av.
= averecht
br.
= breien
db.st.
= dubbel stokje
dk.
= draadkruisje
doorh. = doorhalen
herh.
= herhalen
HS
= haakschema
h.st.
= half stokje
h.vs.
= halve vaste
kants.
= kantsteek
kl.
= kleur
ls.
= losse
nld.
= naald
nr.
= nummer
o.
= omslag
pg.
= patroongedeelte
rg.
= ring
samenbr. = samenbreien
s.
= steek
st.
= stokje
t.
= toer
tek.
= tekening
vs.
= vaste
wd.
= weefdraad
weersz. = weerszijden

Algemene info
borduren
Voordat je met een borduurwerk begint, bij de randen van de stof smalle
zigzagsteken uitvoeren. Op deze manier voorkom je dat de randen gaan
rafelen.
Wij adviseren een borduurwerk in
een borduurraam (bv. van Clover,
Klass & Gessmann of Prym) uit te
voeren. Als een borduurwerk klaar
is, kunnen de afmetingen een beetje
veranderen. Daarom wordt de stof
meestal iets groter geknipt.
Het borduurwerk aan de verkeerde
kant onder een vochtige doek stomen.
De stof rondom tot de gewenste afmeting bijknippen. De randen afwerken.

Appliqueren met de
naaimachine
Het appliqueren van stukjes stof en
motieven lukt probleemloos met
dubbelzijdig zelfklevende vliesstof. De ene kant van de vliesstof
wordt met een papieren laagje
beschermd. De tekening voor de
het motief wordt op het papieren
laagje overgenomen, voordat het
vlies op de stof opgestreken wordt.
Werk volgens de uitleg en tekeningen.
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Voorbereiden

Tip: Als je de randen met zigzagsteken vaststikt, zien de randen er
plastisch uit.
Nog enkele tips en trucjes voor het
stikken van de zigzagstiksels:

De delen af laten koelen en dan
exact bij de contouren uitknippen.
Indien nodig, de motieven tot de
gewenste afmeting vergroten of
verkleinen en pas dan op de vliesstof overnemen. Het percentage
voor de vergroting staat in de beschrijving of bij de tekening op het
werkblad.
De getallen geven aan in welke
volgorde de verschillende delen
geappliqueerd moeten worden. De
letters geven de stof (kleur) aan.
Streeplijnen binnen de tekeningen
geven randen aan die later door
andere delen bedekt worden.
De tekening voor een applicatie
staat altijd in spiegelbeeld op
het werkblad afgebeeld. Door
het overnemen van de tekening
en daarna opstrijken op de stof,
komt het motief in de gewenste
vorm op de ondergrond terecht.
Nadat het papieren laagje van de
vliesstof afgetrokken werd, kunnen de motieven in de goede vorm
op de stof opgestreken worden.

De afzonderlijke delen op het papieren laagje van de vliesstof overnemen (het aantal staat onder het
kopje “Knippen” in de beschrijving). Als je verschillende delen
van dezelfde stof nodig hebt, kun je
de delen op ca. 1 à 2 cm afstand tot
elkaar op de stof tekenen. De afzonderlijke delen resp. een groepje
delen dan royaal uitknippen.

De delen of een groepje delen aan
de verkeerde kant van de stof opstrijken, daarbij ligt het papieren
laagje van de stof boven en het
zelfklevend laagje ligt op de stof.

buitenste hoek

Nu bij de delen het papieren laagje van de vliesstof afhalen en de
delen volgens de tekening op de
voorkant van de stof neerleggen
(let op de volgorde van de delen!).
Tip: wij raden aan bij grote motieven de delen in meerdere stappen
op te strijken en te appliqueren.
Appliqueren
Aan de verkeerde kant van de stof
eerst een stuk borduurvlies (een
stukje groter dan het uiteindelijke
complete motief) met spuitlijm
vastzetten. Het borduurvlies zorgt
ervoor dat de stof tijdens het appliqueren niet scheeftrekt. Tevens
wordt voorkomen dat er rimpels of
plooien ontstaan.
Neem voor het appliqueren naaimachinegaren als bovendraad. Dit
garen is minder sterk gedraaid dan
normaal naaigaren, waardoor de
steken beter geschikt zijn voor de
applicatie, de rand is gladder en
dichter. Neem voor de onderdraad
universeel ondergaren of naaigaren in een bijpassende kleur.
Neem voor het appliqueren een
speciaal stikvoetje of in elk geval
een stikvoetje dat open is, zodat je
goed kunt zien, waar je stikt.
De randen van de delen met dicht
ingestelde zigzagsteken (lengte
van de steken 1 mm, breedte van
de steken 2 à 3 mm) vaststikken.
Je kunt ook een speciale steek voor
appliqueren van de naaimachine
kiezen. Je kunt ook met rechte steken direct naast de rand stikken.
Probeer het stiksel op een restje
stof uit. Eventueel de spanning
voor de bovendraad een beetje
losser afstellen, zodat de lusjes die
door de boven- en onderdraad gevormd worden, aan de onderkant
van de stof komen te zitten.

Voor een buitenste hoek volgens
de tekening bij de • beginnen. De
rand van de stof zo neerleggen,
dat de naald in de stof steekt. De
lengte en de breedte van de zigzagsteken op bijna 0 zetten, 2 à
4 steken stikken, zodat de draad
goed vastzit (alternatief: de draad
ca. 10 cm laten hangen en de draad
later met de hand aan de verkeerde kant instoppen). Of stik met de
terugstikknop van je naaimachine
aan het begin van het stiksel een
keer heen en terug.
Nu de lengte en breedte van de
zigzagsteken afstellen (zie hierboven) en tot de hoek stikken, daarbij
steekt de naald steeds net naast
de rand van het deel dat geappliqueerd wordt, in de stof voor de
ondergrond.

buitenste hoek

De naald net naast de hoek bij het
 in de tekening in de stof voor
de ondergrond laten steken, het
stikvoetje optillen, het werk in de
gewenste richting draaien, het stikvoetje weer neerzetten en volgens
de tekening verder stikken.

binnenste hoek

extra info
Voor een binnenste hoek het stiksel een stukje langer dan de rand
stikken (ter breedte van de zigzagsteken), de naald bij het tweede
 in de rand van het motief laten
steken, stikvoetje optillen, stof
draaien, stikvoetje laten zakken.
Aan het einde weer een keer heen
en terug stikken.

Hoeken afwerken

Open zoom

ingelegde zoom

Enkele openzoomsteek

Randen zigzaggen. Streeplijnen (=
vouwlijnen) en stippellijnen (= binnenrand) op de zoombreedte aangeven
(tek. a).
tek. a

De openzoomsteek aan de verkeerde
kant van de stof uitvoeren. Met de
naald 3 wd. (of aantal volgens de beschrijving) bij het uitgetrokken deel
opnemen en dan 2 wd. verticaal bij
de omgeslagen zoomrand insteken.

De hoeken inleggen (tek. b).
tek. b

Als de rand van het deel rond verloopt, stik je langzaam, zodat je
kunt controleren hoe de steken uitgevoerd worden. De steken liggen
bij de buitenranden iets dichter
naast elkaar, bij de binnenrand iets
verder van elkaar.
Als de rand heel sterk rond verloopt, raden wij aan het stiksel
regelmatig te onderbreken, de
naald in de stof te laten steken,
het stikvoetje op te tillen en de
rand weer in de juiste positie onder
het stikvoetje te leggen. Dan weer
verder stikken. Dit – indien nodig –
enkele keren herhalen. Lijnen in de
delen die geappliqueerd worden,
met een trickmarker op het deel
overnemen en met zigzagsteken of
rechte stiksteken stikken.
Als de applicatie klaar is, het borduurvlies aan de verkeerde kant
van de stof tot de rand van de applicatie bijknippen.

De zoom vouwen (tek. c) en vastrijgen.
De randen met zoomsteken vastnaaien of met openzoomsteken afwerken.

zoom met schuine hoeken

Zoombreedte aangeven. De hoeken
met een hoek van 45° afknippen, daarbij de hoek met een naad van 1 cm
breedte afknippen (tek. 1).

zigzag openzoom

Bij de zigzag openzoom de steken
versprongen uitvoeren.

tek. 1

De hoek dubbelvouwen (de goede kant
ligt binnen (tek. 2).
tek. 2

tek. 3

De hoek keren. De zoom instrijken en
smal vaststikken of met de hand vastnaaien (tek. 4).
tek. 4
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Als de open zoom aan beide kanten
van het uitgetrokken deel uitgevoerd
moet worden, draai je de stof om en
voer je de openzoomsteken aan de
verkeerde kant van stof nog een keer
bij de andere rand uit.

tek. c

De hoeknaad stikken, de naad openstrijken (tek. 3).
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Kussen naaien
met knoopsluiting

Voor deze sluiting bestaat de achterkant van het kussen uit twee even grote rechthoeken die elkaar ter breedte
van de knoopsgatensluiting overlappen. De knoopsgatenbiezen dubbel of
met een inslag van 1 cm afwerken. De
breedte van de knoopsgatenbies op
de doorsnee van de knopen afstemmen. Afhankelijk van de breedte van
het kussen minstens 3 of meer knopen
nemen.
1 Bij de rechthoeken voor de achterkant steeds een lange rand 1 cm naar
de verkeerde kant omstrijken, dan 2,5
cm breed (= breedte knoopsgatenbies) omstrijken. De knoopsgatenbies
smal en eventueel ter breedte van het
stikvoetje vaststikken.
2 Bij de rechthoek die later bovenop
ligt, gelijkmatig verdeeld 3 (of meer)
knoopsgaten maken (= overslag).
3 De rechthoek met overslag zo op
de rechthoek met onderslag leggen
(verkeerde kant op goede kant), dat
de biezen mooi op elkaar liggen. De
knoopsgatenbiezen vanaf de zijranden ca. 10 cm op elkaar stikken.
4 De knopen op de onderslag aannaaien.
5 De voor- en achterkant van het kussen op elkaar leggen (goede kanten
op elkaar). De buitenranden op elkaar
stikken. De hoeken schuin afknippen.
6 Kussenovertrek keren.
Met klittenband

Als alternatief voor de knoopsluiting
kan een kussen ook met klittenband
gesloten worden. Voor deze sluiting
bestaat de achterkant van het kussen
uit twee even grote rechthoeken die
elkaar ter breedte van de klittenbandsluiting overlappen. De biezen dubbel
of met een inslag van 1 cm afwerken.
Je hebt daarnaast klittenband (harde
en zachte deel) nodig – de lengte komt
overeen met de lengte van de biezen.
1 Bij de rechthoeken voor de achterkant steeds een lange rand 1 cm naar
de verkeerde kant omstrijken, dan
2,5 cm breed (= breedte klittenband)
omstrijken. De biezen smal en eventueel ter breedte van het stikvoetje
vaststikken.
2 Het ene deel van het klittenband
(= zachte deel) in het midden op de
bies van de onderslag vastspelden,
rondom vaststikken.
3 Het andere deel van het klittenband
(= harde deel) in het midden op de
overslag vastspelden en rondom vaststikken. Van tevoren controleren dat
de delen goed op elkaar passen.
4 De rechthoek met overslag op de
rechthoek met onderslag leggen (verkeerde kant op de goede kant), de
delen van klittenband liggen exact op
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elkaar. De buitenranden ca. 10 cm op
elkaar stikken.
5 De voor- en achterkant van het kussen op elkaar leggen (goede kanten
op elkaar). De buitenranden op elkaar
stikken. De hoeken schuin afknippen.
6 Kussenovertrek keren.
Rits inzetten

Bij een kussen kan de rits bv. bij de
onderrand tussen de voor- en achterkant (1a) of bij twee delen voor de
achterkant (1b) ingezet worden.
De rits wordt bij beide methodes op
dezelfde manier ingezet.
Om de rits probleemloos in te kunnen
zetten, heb je een naadbreedte van
1,5 cm nodig (de andere naden van de
delen worden met 1 cm naadbreedte
verwerkt).
1. Voor- en achterkant (1a) resp. delen
voor de achterkant (1b) op elkaar
leggen (goede kanten op elkaar).
2 Bij de onderrand (1a) resp. een lange
rand van de delen voor de achterkant (1b) in het midden het ritsplit
ter lengte van de rits aangeven (bv.
30 cm).
3 De naad rechts en links van het aangegeven split dichtstikken, bij het
split een keer heen en terug stikken.
4 Tussen de splittekentjes de naad
openlaten.
5 Je kunt de naad ook helemaal stikken en bij het deel voor het ritssplit met lange steken (steeklengte
5) stikken.
6 De naad openstrijken.
7 De rits in het midden onder het ritssplit leggen, met spelden vastzetten
of vastrijgen.
8 De rits met het ritsvoetje van de
naaimachine vaststikken of de rits
met de hand vastnaaien.
9 Indien je het ritssplit met lange steken dichtgestikt had, kun je nu deze
steken bij het ritssplit loshalen. De
rits opendoen.
10 Voor- en achterkant van het kussen op elkaar leggen (goede kanten op elkaar), de buitenranden
op elkaar stikken.
11 Naden bijknippen, op de hoeken
afknippen. Kussen keren.
Hotelsluiting

Bij de zogenaamde hotelsluiting liggen de delen voor de achterkant gedeeltelijk over elkaar heen. Je hoeft
dus geen rits in te zetten. De sluiting
functioneert zonder knopen of klittenband.
Knip voor de achterkant 1 grotere en
1 kleinere rechthoek – samen moeten
de rechthoeken een derde deel groter
zijn dan het deel voor de voorkant.
1 Eén lange rand van de beide rechthoeken 2x 1 cm breed naar de
verkeerde kant omvouwen, stikken.
2 Leg nu de beide rechthoeken voor
de achterkant op het deel voor de

voorkant (goede kanten op elkaar):
leg het grotere deel bij de bovenrand van het deel voor de voorkant
neer, de gezoomde rand ligt op het
deel; het kleinere deel op dezelfde
manier bij de onderrand neerleggen. De 2 delen voor de achterkant
overlappen elkaar gedeeltelijk. De
zijranden op elkaar spelden.
3 De voor- en achterkant bij de buitenranden rondom op elkaar stikken.
4 Naad bijknippen, op de hoeken
afknippen, keren.
Binnenste kussen

Als de afmeting van een kussen afwijkt van de standaardmaten van kussens, maak je het binnenste kussen
zelf. Omdat dit kussen gevuld wordt
en normaalgesproken niet gewassen
wordt, hoef je geen rits in te zetten.
– Knip voor het kussen 2 even grote
delen (= voor- en achterkant) volgens de afmetingen van het betreffende kussen + rondom 1 cm naad.
– Leg de delen met de goede kanten
op elkaar. Stik de buitenranden 1 cm
breed, daarbij bij een rand een stuk
naad openlaten om te keren en het
kussen later te kunnen vullen.
– Naad bijknippen, op de hoeken afknippen, keren.
– Het kussen vullen (bv. met graankorrels, vulwatten of bij een geurkussentje met gedroogde blaadjes en
bloemen).
– Het stuk open naad met de naaimachine smal dichtstikken of met
de hand dichtnaaien.
– Het stuk open naad met de naaimachine smal dichtstikken of met
de hand dichtnaaien.
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maattabellen
kindermaten
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Dubbel afwerken

Tunnel

Randen zigzaggen

Een model inlijsten

Als de rand van een deel later niet met
een omboordstrook of met biaisband
afgewerkt wordt, wordt deze rand
meestal dubbel afgewerkt.
De buitenranden van de delen zigzaggen. De delen (bv. een voor- en
achterkant) met de goede kanten
op elkaar leggen. De delen bij de
randen op elkaar stikken, eventueel
een stuk naad openlaten om het deel
te kunnen keren. De naden bijknippen, op de hoeken schuin afknippen, in hoeken en bij ronde randen
een stukje inknippen.
Het deel keren en het stukje open
naad – indien niets anders vermeld
staat – met de hand dichtnaaien of
met de naaimachine met stiksteken
smal dichtstikken.

Om een wanddecoratie op te hangen
maakt u aan de achterkant een stoffen tunnel. Neem hiervoor een strook:
de lengte = de breedte van de wanddecoratie; breedte = ca. 8 à 10 cm.
De randen van de strook zigzaggen.
Strook in de lengte dubbelvouwen
(goede kant binnen). Randen stikken, bij de lange rand een stukje naad
om te keren openlaten. Keren. Stukje
open naad dichtnaaien. De strook aan
de achterkant van de wanddecoratie
net onder de bovenrand neerleggen,
de lange randen met kleine steekjes
vastnaaien.

Voordat afzonderlijke delen verwerkt
worden of randen gezoomd worden,
eerst alle randen met smalle zigzagsteken of overlocksteken afwerken
(bv. met een overlockmachine van
Bernina, Elna, Husqvarna Viking,
Janome of Pfaff).

Variatie 1 Vliesofix op de verkeerde

Punt afstikken bij
de bodemnaad
De zijnaad op de bodemnaad leggen
en volgens de tekening een driehoek
dwars op de bodemnaad afstikken
(afstand staat in de beschrijving
aangegeven). De
driehoek met 1 cm
brede naad afknippen. De andere
zijnaad hetzelfde
afwerken. De naad
zigzaggen.
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kant van de stof opstrijken. Het beschermlaagje van het vliesofix afhalen en het vliesofix bij het kartonnen
inlegdeel van de lijst opstrijken, de
uitstekende randen naar de achterkant van het karton omstrijken. Nu
het model inlijsten.
Variatie 2 Volumevlies op het kar-

tonnen inlegdeel van de lijst opstrijken. De stof met het borduurwerk op
het volumevlies leggen, spannen en
de stof aan de achterkant van het
karton met plakband vastzetten. Nu
het model inlijsten.

extra info

Quilten
Het quilten heeft niet alleen een decoratieve, maar ook een praktische
functie: 3 lagen stof (achterkant,
vliesstof en voorkant) worden met
steekjes op elkaar genaaid, zodat
de lagen niet kunnen verschuiven.
Het quilten wordt met siersteken uitgevoerd, bv. decoratieve
knoopsteken of speciale quiltsteken. De steken kunnen bij de
contouren uitgevoerd worden,
maar kunnen bijvoorbeeld ook
een heel vlak vullen. Tevens zijn er
quiltmotieven die met de naaimachine of met de hand geborduurd
kunnen worden.
Belangrijk: het quiltwerk wordt
altijd vanuit het midden van het
werkstuk naasr buiten toe uitgevoerd.
Tip: de lijnen voor de quiltmotieven
met een stift tekenen waarvan de
lijntjes later vanzelf weer verdwijnen.
Als je met een sjabloon wilt werken,
neem je eerst het motief van het
werkblad over. Dan het motief op
de sjablonenfolie leggen. De lijnen
van het motief voorzichtig uitsnijden, daarbij erop letten dat de delen aan elkaar blijven zitten. Nu met
behulp van de sjabloon het quiltmotief op de stof tekenen.
Bij motieven waarbij alleen de rand
gequilt wordt, kun je het motief uitknippen en dan de contour op de
stof overnemen.

Lagen op elkaar
vastzetten
Het deel voor de achterkant moet
rondom ca. 5 cm groter zijn dan de
voorkant van de quilt. Leg het deel
voor de achterkant mooi glad op
een gladde ondergrond (op de tafel
of de grond). De randen van het deel
voor de achterkant met plakband
op de ondergrond vastzetten, zodat
het niet kan verschuiven.
Nu een even groot deel van
volumevlies op het deel voor de
achterkant leggen. Het deel voor de
bovenkant erop leggen (de goede
kant ligt boven).
De drie lagen met spelden
(eventueel met veiligheidsspelden)
op elkaar vastzetten, daarbij vanuit
het midden naar de buitenkant toe
werken en de lagen steeds met de
handen mooi glad neerleggen. Nu
de drie lagen met lange rijgsteken
op elkaar vastzetten. Werk nu
ook weer vanuit het midden naar
buiten, werk in diagonale richting
met onderlinge afstanden van 5 à
15 cm.
Nadat de delen op elkaar geregen

zijn de spelden of veiligheidsspelden
verwijderen.
Opgelet: als u opstrijkbaar volumevlies neemt, strijkt u dit aan de
verkeerde kant van de bovenkant
resp. de achterkant, voordat de
delen op elkaar gelegd worden.
Werk hierbij ook vanuit het midden
en strijk het deel van volumevlies
beetje bij beetje op.
Bij het quilten van een kussen,
raden wij aan de bovenkant van
het kussen tevens met een laagje
volumevlies af te werken.
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Yo-Yo maken

Schuine stroken

Neem een stoffen cirkel die twee
keer zo groot is als de gewenste afmeting van de Yo-Yo. Knip de cirkel
met 1 cm naad uit.
Bij ovale Yo-Yo’s de hoogte en
breedte dubbel berekenen, met 1
cm naad uitknippen.

schuine stroken knippen en
aan elkaar stikken
1e Methode

De buitenrand van cirkel resp. ovaal
ca 6 à 7 mm breed naar de verkeerde kant omvouwen.

De stroken schuin van draad knippen.
Dan de stroken op elkaar leggen
(goede kanten op elkaar) en volgens
tek. 1 aan elkaar stikken. Eventueel
meerdere stroken op deze manier aan
elkaar stikken.

tek. 1

2e Methode

Abb 3 zu den Net
Yo-Yos
naast de buitenrand een hulp-

Abb 3 zu

draad van stevig garen inrijgen (leg
een knoopje in de draad en voer de
1e steek 2x uit). Voer bij de buitenrand rijgsteken uit. De hulpdraad
voorzichtig aantrekken, zodat de
den
Yo-Yos
rand
van de cirkel bijeengetrokken
wordt.

Als je een heel lange schuine strook
nodig hebt, kun je deze methode toepassen: knip een vierkant van 40 x 40
cm of 50 x 50 cm. Nu volgens tek. 2
het vierkant 1x diagonaal doorsnijden,
zodat er 2 driehoeken ontstaan.
Dan de beide drie- tek. 2
hoeken op elkaar
leggen (goede
kanten op elkaar)
en volgens tek. 3 op elkaar stikken. De
naad openstrijken. Dan volgens tek. 3
de schuine lijnen tekenen: de afstand
tussen de lijnen komt overeen met
de breedte van de schuine stroken.

tek. 3

Abb 4 zu den Yo-Yos
De rimpeldraad instoppen. De Yo-Yo
in de gewenste vorm leggen.

Abb 4 zu den Yo-Yos

Op de tekening hierboven: een ovale Yo-Yo.
Tip: Je kunt ook de Yo-Yo Maker van
de firma Clover nemen.
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Nu dit vlak volgens tek. 4 tot een tunnel dichtstikken, daarbij de spitse hoeken met de breedte van de schuine
strook laten verspringen, zodat de
rand de 1e lijn komt te liggen. Naad
openstrijken. Daarna het vlak met de
schaar zo bij de getekende lijnen doorknippen, dat er een eindeloos lange
strook ontstaat.

tek. 4

extra info

Schuine hoeken
Rand met schuine stroken
afwerken

aan het begin en einde steeds 1 cm van
de hoek verwijderd beginnen resp.
eindigen. Let daarbij op de rode X in
tek. 1. Aan het begin en einde van de
naad een keer heen en terug stikken
om ervoor te zorgen dat het stiksel
niet los gaat zitten.

tek. 2

1e methode – omboorden

Eerst de stroken knippen: 1x de
lengte van de rand zonder de naden plus 2x de extra lengte + 3
cm naad (naadbreedte = 1 cm).
Als de stroken met een andere naadbreedte afgewerkt worden, dan volgens de beschrijving werken.
Bij alle stroken volgens tek. 1 de
hoeken met een hoek van 45 graden
afknippen.

X

X

X

X

X

X

Nu de vier stroken bij de betreffende
randen neerleggen (goede kanten op
elkaar) en vastspelden. Dan de stroken 1 cm breed vaststikken, daarbij
aan het begin en einde steeds 1 cm
van de hoek verwijderd beginnen
resp. eindigen. Let daarbij op de rode
X in tek. 1. Aan het begin en einde
van de naad een keer heen en terug
stikken om ervoor te zorgen dat het
stiksel niet los gaat zitten.

Tip Om de stroken probleemloos vast

2e methode – stroken als kader vaststikken

Eerst de 4 stroken met de aangegeven
lengte en breedte knippen. Bij de korte randen van de stroken de hoeken
met een hoek van 45 graden afknippen. De lange randen van de stroken
1 cm breed naar de
verkeerde kant van
de strook omstrijken.
tek. 1
Dan de punten van de
stroken met 1 cm naad
aan elkaar stikken. De
punten tot net voor
het stiksel inknippen
(tek. 1).

te kunnen stikken, stik je eerst twee
stroken tegenover elkaar vast, daarna
de twee stroken bij de andere randen
vaststikken. Pas dan de hoeknaden stikken, daarbij op dezelfde manier te werk
gaan als bij de andere naden. Ook nu aan
het begin en einde van de naad een keer
heen en terug stikken. De hoeknaden
openstrijken. .
Opgelet: je kunt de vier stroken ook
eerst bij de schuine hoeken aan elkaar
stikken. Daarbij het stiksel van de hoeknaden net als hierboven beschreven
steeds 1 cm vanaf de hoek beginnen
en 1 cm vóór de hoek eindigen. Het
kader van vier stroken vaststikken.
X
X

X

X

X

X

X

X

X

De aan elkaar gestikte stroken keren
en dubbel leggen (tek. 2).

tek. 1
X

X

Tip

Om de stroken probleemloos vast te kunnen stikken, stik je eerst twee stroken
tegenover elkaar vast, daarna de twee
stroken bij de andere randen vaststikken.
Pas dan de hoeknaden stikken, daarbij
op dezelfde manier te werk gaan als
bij de andere naden. Ook nu aan het
begin en einde van de naad een keer
heen en terug stikken. De hoeknaden
openstrijken.
Opgelet:
Een andere methode om het deel met
de vier stroken af te werken: stik de
vier stroken eerst bij de schuine hoeken
aan elkaar. Daarbij het stiksel van de
hoeknaden net als hierboven beschreven steeds 1 cm vanaf de hoek beginnen
en 1 cm vóór de hoek eindigen.
Nu het kader van vier stroken vaststikken. De stroken eerst bij de punt van
de stroken dubbelvouwen, strijken. De
open rand van de dubbelgevouwen
stroken 1 cm breed naar binnen omstrijken en volgens tek. 2 vastspelden.
Daarna deze rand met kleine steekjes
aan de achterkant van het werkstuk
vastnaaien.
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X

tek. 2

X

X
X

X

X

Nu de open rand van de stroken 1 cm
breed over de randen van het middelste deel heen schuiven. Dan alle
stroken smal vaststikken (tek. 3).

tek. 3

schuine hoeken maken

Eerst de stroken knippen: 1x de
lengte van de rand zonder de naden plus 2x de extra lengte + 4,5
cm naad (naadbreedte = 1 cm).
Als de stroken met een andere
naadbreedte afgewerkt worden,
dan volgens de beschrijving werken.
De lengte van de stroken staat in de
beschrijving vermeld.
Bij alle stroken volgens tek. 1 de
hoeken met een hoek van 45 graden
afknippen.
Nu de vier stroken bij de betreffende
randen neerleggen (goede kanten op
elkaar) en vastspelden. Dan de stroken 1 cm breed vaststikken, daarbij

X

Lt Abb 2 vom Mittelpunkt ausgehend fächerförmig den entsprechenden Kreis-Radius

extra info

abmessen und die Endpunkte mit Bleistift anzeichnen.

Hoeken netjes
afwerken

Hoek tot punt
afwerken

Vorbereiten und Zuschneiden eines Kreises:

met enkele zoom

De rand zigzaggen. De strook in de
lengte dubbelvouwen (goede kanten binnen). Volgens tek. 1 de naad
loodrecht op de rand stikken, daarbij

Voor het patroondeel eerst een
vierkant iets groter danauf
de doorsnee
Kreisdurchmesser,
Seiden- oder Schnittpapier zeichnen und ausschn
van de cirkel op zijdepapier of transparantpapier tekenen.

De buitenranden zigzaggen. De
streeplijnen (= vouwlijnen) en de stippellijn op de betreffende breedte van
de zoom aangeven (tek. a).

Cirkel voorbereiden
en knippen:
Für das Schnittteil zuerst ein Quadrat, etwas größer als der gewünschte

tek. 1
tek. 1

Vorbereiten und Zuschneiden eines Kreises:

tek. a

((Abb 3))
und Zuschneiden eines Kreises:
Für das Schnittteil zuerst ein Quadrat, etwas größer Vorbereiten
als der gewünschte
eindpunten
met elkaar
verDie Punkte
verbinden
und den entstandenenDe
Viertelkreis
entlang
der Linie
Vorbereiten und Zuschneiden
eines
Kreises:
binden
en
de
kwartcirkel
bij
de
Für
das
Schnittteil
zuerst
ein
Quadrat,
etwas
größer
als
der
gewünschte
Kreisdurchmesser, aan
auf het
Seidenoder
Schnittpapier
begin en
einde
een keer heen zeichnen und ausschneiden.
lijn uitknippen. Het papieren deel
ausschneiden.
Papier
auseinanderfalten.
endas
terug
stikken. Naad
openleggen,
Für
Schnittteil
zuerst
ein Quadrat, etwas größer als der gewünschte
De hoeken omopen neerleggen (zie hierboven).
bij de hoek volgens tek. 2 een punt Kreisdurchmesser, auf Seiden- oder Schnittpapier zeichnen und ausschn
vouwen (tek. b).
De cirkel
op de stof leggen en
Vorbereiten
und
Zuschneiden
eines
Kreises:
neerleggen. Niet afknippen!
De hoekoder
Kreisdurchmesser,
auf SeidenSchnittpapier
zeichnen
und ausschneiden.
uitknippen (eventueel met naad!).
tek. b
keren, de punt voorzichtig met een
Für das
zuerst ein Quadrat, etwas größer als der gewünschte
borduurnaald
in vormund
drukken.
Vorbereiten
Zuschneiden
eines
Kreises:
((Abb
1))Schnittteil
Vorbereiten und Zuschneiden eines Kreises:
De zoom vouwen (tek. c) en vastrijgen.
Kreisdurchmesser,
auf Seidenoder
Schnittpapier
zeichnen und ausschn
Für das Schnittteil zuerst einDann
Quadrat,
als2x
der
gewünschte
lt Abbetwas
1 dasgrößer
Quadrat
zur
Hälfte
falten.
De
randen
de stippellijn
vastnaaien
Für
das bij
Schnittteil
zuerst
ein Quadrat, etwas
tek. 2 größer als der gewünschte
of met openzoomsteken vastzetten.
Kreisdurchmesser, auf Seiden- oder Schnittpapier zeichnen und ausschneiden.
Kreisdurchmesser, auf Seiden- oder Schnittpapier zeichnen und ausschneiden.
tek. c

Vorbereiten und Zuschneiden eines Kreises:
((Abb 1))

Für das Schnittteil zuerst ein Quadrat, etwas größer als der gewünschte

Kreisdurchmesser, auf Seiden- oder Schnittpapier zeichnen und ausschneiden.
((Abb 2))
((Abb 1))
lt Abb
das Quadrat 2x zur Hälfte falten.
Eerst de hoekenDann
met een
hoek1van
45° afknippen, daarbij moet de afge- ((Abb 1))
Lt
Abblt2Abb
vom1 Mittelpunkt
ausgehend
fächerförmig
den entsprechenden K
Dann
das Quadrat
2x zur Hälfte
falten.
werkte hoek 1 cm naad hebben (tek.
Dan volgens tek. 1 het vierkant 2x
1). Indien met 0,75 cm naad gewerkt Dann lt Abb 1 das Quadrat 2x zur Hälfte falten.
abmessen
und die Endpunkte mit Bleistift anzeichnen.
dubbelvouwen.
wordt, dan met deze naadbreedte af((Abb 1))
knippen.
tek. 1
hoeken stikken

tek. 1

((Abb 1))

Dann lt Abb 1 das Quadrat 2x zur Hälfte falten.

((Abb 1))

Dann lt Abb 1 das Quadrat ((Abb
2x zur2))
Hälfte falten.
Dann lt Abb 1 das Quadrat 2x zur Hälfte falten.
((Abb 2))
Lt Abbkant
2 vom
Mittelpunkt ausgehend fächerförmig den entsprechenden Kreis-Radius
Hoek inleggen (goede
binnen)
(tek. 2).
((Abb 2))
tek. 2abmessen und die Endpunkte mit Bleistift anzeichnen.
Lt Abb 2 vom Mittelpunkt ausgehend fächerförmig den entsprechenden K
((Abb
1))
Lt Abb 2 vom
Mittelpunkt
ausgehend fächerförmig den entsprechenden Kreis-Radius
abmessen und die Endpunkte mit Bleistift anzeichnen.
Dann
Abb 1 das Quadrat
2x zur
Hälfte falten.
((Abb 2))
abmessen und
dielt Endpunkte
mit Bleistift
anzeichnen.

Lt Abb
2 vom
Mittelpunkt((Abb
ausgehend
fächerförmig
den entsprechenden
Die
Punkte
den2))
entstandenen
Viertelkreis
entlang der LiniK
Volgens
tek. verbinden
2 vanuit und
het middelpunt verschillende
metentsprechenden
de mit Bleistift anzeichnen.
abmessen
und Papier
die lijnen
Endpunkte
Lt Abb 2 vom Mittelpunkt ausgehend
fächerförmig
den
Kreis-Radius
ausschneiden.
auseinanderfalten.
Lt Abb 2 vom Mittelpunkt
ausgehend fächerförmig den entsprechenden
Kreis-Radius
lengte van
de aangegeven
radius
tek. 3
tekenen,
geef hetanzeichnen.
eindpunt aan.
abmessen und die Endpunkte
mit Bleistift
abmessen und die Endpunkte mit Bleistift anzeichnen.

De hoek stikken en de naad openstrijken (tek. 3).

((Abb 2))

tek. 3

((Abb 2))
((Abb
3))
De hoek keren, de zoom instrijken en
Lt
Abb
2
vom
Mittelpunkt
ausgehend
fächerförmig
den
entsprechenden Kreis-Radius
smal stikken of met de hand vastnaaiDie Punkte verbinden und den entstandenen Viertelkreis entlang der Linie
en (tek. 4).
abmessen und die Endpunkte mit Bleistift anzeichnen.
((Abb 3))
tek. 4
Die Punkte verbinden und den entstandenen Viertelkreis entlang der Lin
ausschneiden.
Papier auseinanderfalten.
Die Punkte verbinden und den entstandenen Viertelkreis entlang der Linie
ausschneiden. Papier auseinanderfalten.
ausschneiden. Papier auseinanderfalten.

Die Punkte verbinden und den entstandenen Viertelkreis
((Abb 3)) entlang der Lin
((Abb 3))

ausschneiden.
Papier
auseinanderfalten.
Die Punkte verbinden und den
entstandenen
Viertelkreis
entlang der Linie
Die Punkte verbinden und den entstandenen Viertelkreis entlang der Linie
ausschneiden. Papier auseinanderfalten.
ausschneiden. Papier auseinanderfalten.
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((Abb 3))

