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Borduren met siersteken - grondregels

Naaigaren

VooÍ het naa en van srerste
ken cl  ent  zo rnoge lkat ld
macn ne oorouurgaTen
nr 30 te worden gebru kt.
Àrt. -ê. ' r r l  \ r^^r  do nr: .

rnachlne s gemaakt
(aÍb 1a).  D t  garen sge
maakl van g anzend katoen,
wat het eÍÍect van het bor
duurse nog verhoogt

Synthetisch naa garen
g anst vee rn nqer

Er z ln ook spec a e bor-
duurgarens van kunstz lde
verkrjgbaar d e sterk
g anzen. iun slructuur ver
erst een m nder strakke
DOVenSpann ng oan een
norTna e oTaao.

Voor dLrnne stoÍlen moet een
zeer dunne dÍaad (d !\/ z
rnacn ne ooTOUUrgarea
fr  60 :  stopgaren)worden
gebru kt Voor andere stot.
Íen s d l garen echter te dun
(aib 1b) Hel kan ecfrteÍ a s
n and ilo rd Lr u r g are n \!orclen
gebru k1

De d kte van het garen heeit
nv oed op de sleekd cht
he d en ook de drkte van de
gebruikte stoÍ spee t h erb l
een Íol.

Naaien mel onderlaag

a Brj het borduÍen van cor-
donnaden en compacte ste'
ken alt jd pap er' onder het
naarwerk eggen, dat na het
borduÍen verw lderd kan
woroen.

' Perkamentpapier. schrljÍ-
mach nepapiei: onbedrukl
krantepap er is h ervoor ge
sch kt, zrldepap er echter
neI

Naalden

A, Àó Ló ?ê 
' , ,n 

dê á: t . l

/ l  I tó m^êl  
'  

êr  
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lê l tên /1: i

de dÍaad gemakke lk door
het oog van de naald g ldt
ên 

^^^^, .  ^ó 
1. .^ó 

^ 
ê l

aan de voorkant van de
naald past

Naaigaren

B I coÍnpacte steken. brlv.
ooKoJeencompacle
cordonnaad r foetbJhet
gebru k van dikker borduur-
garen eventuee een grotere
steek engte worden nge
steld (afb 2a). Bil steekmo-
teven d e n etcornpact zln
heeÍt het gebrurk van groÍ
oorouurgarenwengoT
geen Inv oeo op oe
steek engte (afb 2b)

Naalddikte
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Machrne borduurgaren nr. 30 naald nr B0

Mach ne'borduurgaren nr. 50 naald nr. 70-80
en 60 (stopgaren)

Naa garen synthetisch nr 100/3
KunstzildegaÍen naald nr 80 90

V3

naa d nr B0

a Door de onder aag wordt
vermeden, dat de stof kreu
ke t, u tgerekt wordt oÍ sa-
mentrekt (aÍb 3)

. B j haast alle stoÍÍen rnoel
b j alle s ersteken met een
onderlaag gewerkt worden.



Borduren met siersteken - grondregels

Naalvoeten

a Naaivoeten zijn een grote
hulp bij het naajen.

a Naaigaren en slof zijn van
verschillende kwaliteit. Er
worden voortdurend andere
eisen aan gesteld. Daarom
kunnen met een andere
naaivoet soms betere resul-
taten worden berêikt.

a [/eestal hebben de gege-
vens van een naaivoet be-
trekking op het gebÍuik voor
één bepaalde steek. Voor
het naaien van een blind-
zoom wordt bijv de blind'
zoomvoet nr. 5 aanbevolen.
Als deze steek echter als
siersteek dient, moet naai-
voet nr.0 of 6 worden ge-
kozen.

a DaaÍom wordt voor som-
mige hieronder beschreven
soorten borduurwerk de ge-
bruikelijke naaivoet niet ge-
bruikt.

a Speciale naaivoeten, die
niet tot de standaardtoebe-
horen van de naaimachine
behoren, zijn met een ster-
retje (") aangegeven.

Gelelden van de stoÍ

a Net als bij ieder ander
naaiwerk dient de stoÍ ook
bij het borduren van sierste-
ken nauwkeurig geleid te
worden.

a Aanschuiftafel gebruiken.

. Er op letten, dat de stof
gelijkmatig onder de naai-
voet dooÍ loopt en niet naar
achteren oÍ naar de kant
wordt getrokken.

a Grote lappen stof moetên
bij het borduren door de
aanschuift afel gesteund
worden.

a Nied aan de stoÍ trekken
en er niet tegen duwen
(aÍh 1).

. Als dikkere stofien niet
goed geleid kunnen wor-
den, is de steekdichtheid
eventueelte klein. In dit ge-
val een grotere stêeklengte
instellen.

. Op afb. 1, ri jA, ziet u een
gelijkmatig motief dat bij
goed geleiden van de stof
wordt bereikt.

. Op aíb. 1, rij B, is te zien
wat het resultaat is, als de
stof ondeÍ de naaivoet door
naar voren wordt ge-
schoven.

. Op afb. 1, rij C, ziet u wat
het resultaat is, als de stof te-
gengehouden wordt.



Borduren met siersteken - grondregelsh
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Parallel naalen van mo-
tlêven

a Steekkeuze: .o^ay
t 

i'+

a Het motieÍ loopt verder
door dan het eind van het
motieÍ in rijA:
1.
Bij het naaien van het vol-
gênde motisf de stoÍ lets
naar voren scnuiven - uw
vingers liggen daarbij links
en rechts van de naaivoet -
oÍ
2.
naald omhoogzetten en op
de goede plaats in de stoÍ
steken.

Het einde van het motief ligt
voor het einde van het
motief in rij A:
'L

De stof bij het naaien van
het \olgende motieÍ iets te-
genhouden - uw vingers
liggen daarbljlinks en rechts
van de naaivoet - of
2.
naald omhoogzetten en op
de gqede plaats in de slof
steken.

In de regel is de eerslê me-
thode aan te bevelen bij het
boÍouren van compacte,
doorlopende motieven en
de tweede methode bij het
borduren van motieven die
niet compact zijn.

r Toets E ingesteld laten en
na ieder motieÍ te werk gaan
zoals hierboven be-
schreven,

. Rij A naaien (afb.2).

' l  
" - 'Ë '9

a Naald precies naast het
begin van rijA in de stoÍ ste-
ken en de kant van de naai-
voet langs rijA gèleiden.

a Rij B naaien. De machine
slopt automatisch aan het
eind van het esrste motlef.
Naaivoêt omhoogzetten en
kijken, of de naald precies
op dezelfde hoogte staat als
bij het einde van het motief
in rijA. Als dit niet het geval
iq dan als volgt te werk
gaan:

L2

Partllel naalon van
motleven

Als de steken van de eerste
raj bij het naaien van de
lweí''de ri onder de naaivoet
vêíopen, moet de stof bij
haast ieder motieÍ iets naaÍ
\0ren geduwd worden
(aÍb.3).

a Steekkeuze: vv
ol*

. RijA naaien (afb 3).

. l  . l *  .g
a Met rij B nèt zo beginnen
als A en naaien als boven
besch re\í-.n.

Steeklengte

Als een compacte steêk
wordt vereist, \ ordt de
steeklengte in dit boek als
volgt aangegeven:
a bijna 0 (al naar soort sloÍ
4-10 markeringspunten).
Deze aanduiding heeÍt be-
trekking op de slippels oÍ lij-
nen van de steeklengte-
schaal. Aan de hand van
deze punten kan dezelfde
steeklengte later steeds
weer opnieuw worden inge-
steld (aÍb. 4).



Cordonnaad - naaien van hoeken

Ho€ken naalen met de
cordonnaad

. Steekkeuze: /Wl/vl

. Steekbreedte: 5

. Steeklengte: bijna 0 (al
naar soort íoí 4-10 marke-
ringspunten).
a Naaivoet: borduurvoet
nr.6 oÍ open borduurvoet
nt.20'.

Als na het draaien van de
stof over de al genaaide cor-
donnaad heen wordt ge-
naaid, moet de stoÍ even-
tueel verder geschoven wor-
den, zodat de naaivoet niet
aan de al genaaade cordon-
naad blijÍt hangen. De stof
met uw vangers vasthouden
(afb. 1) en iets opschuiven,
tot de naaivoet weer gliidt.

Open hoèk

Tot op één steekbreedte na
tot aan de hoek naaien. De
naald aan de binnenkant
van de coÍdonnaad in de
stol steken (.). Het werk om-
draaien en verder naaien
(afb.2).

Gesloten hoek

Íot precies in de hoek
naaien en de naald precies
in de hoek in de stoÍ steken
(.). Naaivoet omhoogzef
ten, het werk omdraaien,
naaivoet weer omlaagzetten
en verder naaien (aÍb.3).

Dlagonale hoek

Tot precies in de hoek
naaien. Als de stoÍ naar
rechts gedraaid wordt,
naaldstand links kiezen. Als
de stof naar linK gedraaid
wordt, naaldstand rechts.
Naald aan de met de naald-
stand overeenkomende
kant, d.wz. in de uiterste
hoek in de stoÍ steken.
Het werk omdraaien.
Zi gzag-steekbreedte 0 in-
stellen. Langzaam verder
naaien en tegelijkertijd de
zigzag-steekbreedte lang-
zam en gelijkmatig weeÍ op
5 draaien. De steekbÍeedte
moet weer op 5 ingesteld
zijn, als de andere kant van
de eerste cordon-naadrij be-
reikt is (aÍh 4).

L2
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J Cordonnaad naaien van hoeken
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Naaien van hoeken bi j
gebruik van een vuldraad
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Naaien van hoeken

Naaien van hoeken

Compacte en van links naar
rechts geborduurde mo'
tieven.

a Steekkeuze: naar be-
lieven

a Naaivoêt: borduurvoet
nr.6 oÍ open borduurvoet
nr.20".

. r Í

instellen en laatste
motiei naaien.

. r

.D
{

. Naald bij punt A weer in
de stoí steken en tot C
naaien.

a |f voor hêt begin van
b het laatste motief in'

stellen.

. Naald precies in hoêk A
in de stoÍ steken.
a Van A naar B naaien, voor
het laatste motieÍ stoppen.

Berekêning van hoeken

(bij doorlopende borduur-
moteven)

o Steekkeuze: naar be-
lieven
a Naaivoet: borduurvoet
nr.6 of open borduurvoet
nr.20..

a Op een restje van de-
zelÍde stoÍ als proef min-
stens 6 motieven naaien
(afb. 1).

a Aan eén kant rest stof
precies naast de steken
afknippen.

. Dit proellapje op de afge-
tekende hoek leggen en het
eind van de motieven (min-
stens 6) op de stof overbren-
gen (afb. 1).

a Íot de eerste van de 6 at
getekende plaatsen naaien
(afb. 2).

. Als u ziet, dat het borduur
sel na 6 complete motieven
niet met de hoek afsluit, de
stoÍ iets opschuiven, iets
eraan trekken oÍ tegenhou-
den. Op deze manier wordt
de lengte (grootte) van de 6
motreven aan de lengte van
de stoÍ aangepast.

Draairlchting

a Willekeurig borduurmotief

V3
a. Naar rechts gedraaid

Bij haast alle borduurmotie-
ven zien de hoeken er ver'
schil lend uit, al naar gelang
oÍ de stof naar rêchts (afb. a)
oÍ naar links (afb. b) ge-
draaid is.

b. Naar l inks gedraaid.

Dit kan echteÍ door gebruik
van het spiegelbeeld wor-
den vermeden (afb. c en d).

c. Naar rechls gedraaid. d. Naar l inks gedraaid.



Bord u ren met siersteken/boorden

Voor het borduren van boor-
den kunt u alle beschikbare
steken willekeurig combine-
ren. Hieronder worden ver-
schil lende boorden be-
schreven, om te begrnnen
eenvoudige voorbeelden ên
daarna enkele interessante
combinaties van steken.
De grondregels voor het
naaien van siersteken vindt
u op blz.4 en 5.

Naaien van lrYee oÍ meeÍ
riien met dezelÍde siêÍ-
steek

Opmerking:
Voor het naaien van twee
parallel verlopende ri jen met
dezelfde steek ziln er twee
veÍschil lende mogeli jk-
heden:

A. Eerste rij naaien, stoÍ
draaien en tweede rij
naaien. Dit is de eenvoudig-
ste methode, die bij een niet
alte grote lap stoÍ gebruikt
Kan woroen.

B. Eerstê rij naaien, naar het
begin teruggaan en de
tweede ri j in dezelÍde rich-
ting naaren. Om er voor te
zorgen, dat het motieÍ in de
tweede ri l in spiegelbeeld
genaaid wordt, de volgende
toets krezenl
.D
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Voorbeelden vooÍ me-
thode A resp. B:
a Steekkeuze: *aa'à{+f

a RijA naaien.

a Steekkeuze: ffnTf

. Steekbreedte 5

. Steeklengte: bijna 0 (4-10
markeringspunten al naar
soon stoÍ).

. Rij B en C naaien (boven).
Daarbij de rand van de naai'
voet naast rij A geleiden.



Bord uren met siersteken/boorden

a Steekkeuze: .o^o, o Steekkeuze: rrarra
t l* a Rij A naaien.

a ,:i+
. Rij A naaien.
a t:_ arÉ

.É

. Rij B naaien (blz. 9). Daar
bij de rand van dê naaivoet
langs rij A geleiden. Contro-
leren oÍ motief parallel ver
loopt (blz.5).

a Steekkeuze: ****

a Rij C naaien en de stof
daarbijzó geleiden, dat de
naaivoet precies tussen rijA
en rij B loopt.

a Rij B naaien. De stof daar
bijzó geleiden, dat de ste'
ken A en rij B tegen elkaar
aan komen.
a Steekkeuze. .á/

t ! -

a Rij C naaien en de naai-
voet daarbij langs rijA ge
leiden.

t i f

.É

a Rij D naaien en het motieÍ
daarbij op Íij C aHemmen.

a Kantlineaal aan de naai-
voet, borduurvoet 6 of open
borduurvoet 20* zó bevesti
gen, dat de aÍstand tot het
midden van de naaivoet

a Steekkeuze: \r\,t
. l ! \

aiÍ

. , i f

. | f

. RijC en D naaien.

a Steekkeuze: +.ra++o+c
. f I

tv
. Rij E naaien.

a Steekkeuze: 
^ 

,r I

. Rij F en G naaien. De stoÍ
daarbijzó geleiden, dat de
naaivoêt precies op de lijn
tussên de rijên A,/C en B/D
loopt.

. RijA naaien. . l ! \
lvr r Í

. l f

a Rij B naaien en kanf
lineaal daarbij langs de bin-
nenkant van ri jA geleiden.

10



Borduren met siersteken/boorden-.J
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Borduren van identieke
rijen met verschil lende
siersteken

Voor het borduren van twee
deze Íde r len met twee ver-
sch l lende siersteken (aÍb 1)
oÍ rnet een s ersteek en het
sp ege beeld h ervan (aÍb 2)
z ln er net als voor het bor
duren rnel een s erstêek
twee verschil lende metho-
den.dwz hetwerkwordt
nadat de eerste íl k aar ts
gedraaid oÍ de tweede r j
wordt vaf hetze Íde punt u t
genaard as deeersle r  j  ln
d 1 geval rnoet voor het be-
grn van de tweede rl l

de nstellrng van de ma
chrne worden veranderd
Als de stof wordt gedraa d
nadal de eerste rlk aar rs
rnoet u voor de tweede ll
met het tweede rnotief van
de r I beginnen (aib. 1 en 2)

A s er n et genoeg p aats is
om de stoÍ om te draaien, oÍ
a s d t vanwege het rnot eÍ
nret moge lk s, moet de
naa machrne anders gepro
grammeerd worden Daar
brlworden de rnotieven voor
de twêede íl n omgekeerde
vo gorde geprogrammeerd
In drt geva rnoet a s volgi te
werk gegaan worden

1. BoÍduren met verschil-
lende siêrsteken:

2. Borduren mèt een sier-
steek, aÍwisselend nor-
maal en in spiegelbeeld:

. Steekkeuze: s!ê,&
r MEM lx

. Steekkeuze s!ê!a
o MEM 1x
. Steekkeuze: \-,^-^.
.  MEM 1x oD

rjt i i
.  MEM 1x

a RIA naaen t l -

e CLR
a Steekkeuze: a\óz a RIA naaien

r CLR.D
I a Sleekkeuzer s\êa

. MEM TX oD
i. Steekleuze \,\-,r,

o MEM lx.D
i

r  MEM lx

oD,
.. 1i

.  MEM 1x
t i i

.D-

a RjB naaien. Daarbi l  aan
dezelíde kant beg nnen als
voor nlA.

t l*

. | f

a RIB naaien. Daarblaan
dezelÍde kant beginnen als
voor fll A

t l



Voorbeelden van boorden

BooÍd nÍ 1 - De stof kan ge-
draaid lvorden of de ma-
chine moet anders gepro-
grammeerd !,!oroen.

o Steekkêuze: $ra{atc
. I'EM 2x
a Steekkeuze: ,r ,r 

^.  MEM 1x
. ilEll 1x.D

.X o MEÍll 1x

. ,r+ .  E

. Bij A en B naaien. Bij het
naaien van rij B de kant van
de naaivoet langs ÍijA ge-
leiden.
. CLR
a Steekkeuze: 

^ 
,|,r

. RijC en D naaien. Bij het
naaiên van rij C de kant van
de naaivoet langs de mid-
delste lijn van rij A geleiden
en bij het naaien van rij D
langs de middelste lijn van
rij B.

Boord n[ 2 - De naaima-
chine moet na de eerste rij
opn€uw geprogrammeeÍd
woroên.

a Steekkeuze: toro
. lÍEM 1x
a Sleekkeuze: t\r\
aE1x

o CLR
a Steekkeuze: rrÍT
a Naaldstand: rechts

a Rij C en D naaien en de
kant van de naaivoet daarbij
langs de l i jn tussen ri jA en
rij B geleiden.

r Steekkeuze: .-e-r-.t

. Steekbreedte: 5

a Rij E en F naaien en de
rand van de naaivoet daar-
bij langs de rechte steeklijn
van de rijen C en D laten
ropen.

' Í+

. RijA naaien.

. CLR
a Steekkeuze: 1614

.D
{

. llEll 1x
a Sleekkeuze: ,t\r\.N
o MEM 1x
tt*  t  

Ê

a Rij B naaien en de slot
daarbijzo geleiden, dat Íij B
en A tegen elkaar aan
komen (controleren oÍ het
motiet parallel verloopt,
blz.5).

E
E
E
É

E
É

É

É

É

É

É

É

É

É

É

É

É

É

É

Ê

É

É

É

É

É

É

É

É

É

É

É
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BoordenT
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L
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1
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Tot op heden werden voor
de boorden de normale ste-
ken van de naaimachine ge-
bruikt. Zoals in boek 1,
blz.32, beschreven is, kun-
nen de basissteken echter
aanmerkelijk veranderd
worden, als ze met de lunc-
ties gecombineerd worden.
Hieronder geven wij u een
paar voorbeelden van booÊ
den, waarbij deze steek-
variaties gebruikt worden.

a Steekkeuze: au>

' l )  ' -  t*
. RijA naaien.

o CLR
(1ste stap knoopsgat)

. Steeklengte: 1Y2

. l ! r ,

. MEM 1x

' l
r MEM 1x
. r f

a De rijen B ên C naaien,
waarbij de rand van de naai-
voet naar rijA wordt geleid.

r GLR
a Steekkeuze: rrÍT
a De rijen D en E naaien,
waarbij de rand van de naai-
voet naar rij B en C wordt
geleid.

of i

a Steekkeuze: fffff
a--
ad 3x

. MEM ]x

' l
o MEM 1x
. RijA naaien.
a De kantlineaal aan de
naalvoet bevestigen, zodat
de afstand naar het midden
van de naaivoet 2 cm be-
draagt.
. De rijen B en C naaien,
waarbij de kantlineaal aan
de binnenkant van rijA komt
te l iggen.

. CLR
a Steekkeuzê: acctfcóa

. Rij E naaien.

.D
I

t ! -

. r f

. l ! \
lv

a--

arl l  4x
+

. f

. RijD naaien.



Boorden

A s variat e op het cornbine-
ren van mot even kunt u een
zeer attractieÍ efÍect berei-
ken, als u slechts één motieÍ
gebruikt en een boord
maakt door het werk aan het
e nd van ieder motreÍ orn te
draa en. H ervoor zijn er
lwee grondrnethoden,
name jk A en B.

Methode A

Voorbereiding:
o De gewenste steek kie'
zen, n het voorbeeld is dit:

o Steeklengte: ongeveer /2
(aÍb. '1) of basis instell ing
plus I L

lv

a Naa voet: borduurvoet 6
oÍ open borduurvoet 20'
(dunne stoffen eventueel
mêt 7i^7t^\ /^at  n\

. t -  . t r

Werkw jze:

Zó naaien als n afb.2 aan-
gegeven, waarbij de rand
van de naaivoet n een
rechte hoek ten opz chle
van het al genaalde motief
staat. De naa d b iltt autorna-
tisch in de stof steken.

t\

Voorbeelden a Steekkeuze: a'*r+tlo
a Steekkeuze: *{.tr'ri( a Steek engte: 5
. f l)

lv
al-

t i Í o| f

oÁ+

a Volgens methode A
naaien.

a Vo gens methode A
naa en. Het gedee te a
wordt veranderd door toe-
voegen van ------ .

2̂
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Boorden
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Mathode B

Voorbereiding:

a Gewenste steek kiezen, in
het voorbeeld is diti
,\rl
o Steeklengte: ongeveer 72
(aÍb. 1) of basis-instelling
plus: l l \
(at6.2't. lV

a Naaivoet: borduurvoet 6
oÍ open borduuÍvoet 20t
(voor dunne stoÍfen even-
tueel zigzagvoet 0).

a ,:i+

. r

Werkwijze:

Zó naaien als op aÍb.3 te
zien is. De naald blijft auto-
matisch in de stof steken.

Voorbeeld:

a Steekkeuze. {,*

A1
Als stap 3 (c) genaaid is,
moeten de beide motieven
precies tegen elkaar aanko-
men. Anders het handwiel
naar achteren draaien,
waardoor de naald uit de
stof wordt getrokken.

Handwiel weer naar voren
draaien en de naald op de
juiste plaats in de stof
steken:

l\y'et stap 4 (d) verder
naaien.

Voorbeeld:

r Steekkeuze: @

' l rx  ' -  ' *
o MEM 1x

' t
r MEM 1x
t i Í

o| f

a i,-

. | f

a Volgens methode A
naaien. EÍra stappen toe-
voegen, zoals op diagram 4
te zren rs.

. Volgens methode A
naaien.

Wij hebben u tot nu toe laten
zien, hoe de motieven met
elkaar en met de functies
gecombineerd kunnen wor-
den. Ze kunnen op iedere
soort stoÍ worden gebor'
duurd en voor de meest
uiteenlopende doeleinden
worden gebruikt, tê begin-
nen met de eerste babyuif
zet tot het verjaardags-
cadêau voor oma.

 3
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Motieven

B j het borduren van afzon'
derljke motieven dlent het
cornplete motef n één keer
te worden geborduurd, zo-
dat u niel van de ene Plaats
naar de andere moet over
sprlngen (wat bovendren
onte bare dÍaadresten tot

gevo g heeÍt). Ook hier hebt
u weer de keus ult de twee
basismethoden A en Bi

A)Als de moteven aan de'
zelfde kant van de naalvoet
begrnnen en e norgen.

t
E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

Ë

5

E

E

E

E

E

E

E

T

I

T

T

I

I

T

I

I

T

I

^1Voorbererdrng

o Gewenste steek k ezen, ln
het voorbeeld is dit

o Steeklengte: ongeveer 72
(afb 1) of basis- nstell ing
plus |  \

lv

a Naa voet borduurvoet 6
oÍ open borduurvoet 20' (b l
Íijne stoÍÍen eventueel z g-
zagvoet 0 gebru ken)

Voorbee d

a Steel.keuze: \-,'.-r.

. i i

Methode A

l\y' iddelpunt van het motieÍ
aangeven

De naald precies n het rn d
delpunt steken en zo wer
ken, als in afb 1 te zren s.
De naald bli j ft automatisch
in hel werk steken.

De motieven rnoeten in het
rn dde punt alt i jd prec es brj
e kaar komen. Als d t n et
het geval is handw el naar
achteren draa en. waardoor
de naald u t het werk wordt
getrokken. Dan handwre
weer naar voren draa en en
de naald op de juiste p aals
weer in de stoÍ steken.

.É

a Naalt u vo gens methode
A door 4 extra motteven tus-
sen de eerste 4 motreven n

a Naald omhoogzetten

I Steek w sselen .o^o,

. Steek engte: 272

t i Í

a Naa d prec es in het rn d
den van het motieÍ in de stof
$eKen.
o| f

a B motieven brnnen de 8 a
geborduurde motieven n-
voegen.

. Steekkeuze: t.6l@

. l i \
lv

t i Í

rD-

a Volgens methode A
werKen.



Motieven

a Gewenste steêk kiezen, in
het voorbeeld is dit
rD<D

B) l\4otieven die in het mid-
den van de naaivoet begin-
nen en eindigen.

Voorbereiding:

Methode B

De volgorde is hetzellde als
bij methode A, waarbij het
tweede motief van ieder
,,bloemblad" over het eerste
heen wordt genaaid (afb.2).

Dit soort borduurwerk kan
op de meeste soorten stof
worden genaaid. Het is ge-
schikt voor sportieve en ge-
wone kleding, voor avond-
kleding en in het bijzonder
voor bruidsjaponnen. Pro-
beert u eens met compacte
steken op organdie te
naaien, met onderlaag. De
vormen uitknippen,2 à3
over elkaar leggen en pre-
cies door het midden op het
kledingstuk naaien. Even-
tueel nog versieren met een
parel oÍ een paar knoopste-
ken (aÍh 3).

a Steeklengtei - Voor com-
pacte steken ongevêer 72
(afb.2). Voor alle andere ste-
ken basis-instelling en

. l!\
tv

. of steeklengte aan het
motief aanpassen.
a Naaivoet: borduurvoet 6
of open borduurvoet 20' (bij
dunne stofÍen eventueel zig-
zagvoet 0 gebruiken).

.  ! -  tÉ

Voorbeeld:

. Steekkeuze: \,,\-\

. t*  .  I
a Volgens methode A
werken.

a Naald omhoogzetten.

a Steek wisselen: <D-
lengte V2.

orÍ

a Naald precies in het mid-
den van het motieÍ in de stof
steken.
. | f

a 4 motieven borduren, vol-
gens methode B, binnen de
4 reeds geborduurde
bladen.

a Steekkeuze: ------
. MEM 2x
a Steekkeuze: **{ÉtÊ
o MEM 1x
o Steekkeuze: ------

. ilEM 2x

. | f

. Volgens methode B
werken.

I
É

qÍ re
aÉ E eËd
6F i  f iTÉ9,
EE =.8ff4E,
-atg3Ê*i ld
t  r -  J j= J-3 

Ê-É'
8
3
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AÍwerken van de stoÍkant

De stoÍkant kan oP verscrll l
ende manteren. Prakt scfl
en decorat ef aÍgewerkt
worden. Wrl wil len u h er een
paar rdeeén geven. Nadere
detarls wat betreÍt de keuze
van de verKr lgoare
rolzoom naalvoeten v ndt u
n de prospeclus
. ,BERNINA naa serv ce
. t .7

Fiine aÍwerking van de
stoÍkant

Deze eenvoud ge aÍwerklng
is brlzonder Íi ln en voor veel
soorten stoÍ gesch kt Vooral
vooT fuches s deze aÍwer
k ng deaal (aÍlr. 1)

Voorbererdrng

. Steekkeuze /Ív\i\M

. Steekbreedte 11,'2 2

. Steeklengte Y2 1

a Naa dstand r., '2 |nks b l
breedte T Y2
Lrnksbjbreedte2
o Naa voet voetmetsma e
kant 10'

a Garen zo dun mogel l lk
d w.z macn ne ooTcluur
garen 60 (stopgaren).

. Naald: 70 B0

It
I

Werkw lze

Stofkant ongeveer 1 cÍrl om
vouwen en str lken

De bovensle rechtse kanl
van de stoÍ naar Lnks tegen
de kant van de naa voet leg
gen en kant naa en (aÍb 2).

Daarna overloll ige stol van
Lrnks tegen de steek aÍ-
kn ppen

Opmerkrng ln p aats van
naa voet 10 kunt u ook de
zigzagvoet 0 gebrulken
Voorberedngzoasherbo
ven beschÍeven. alleen slaat
denaad ndtgeva n f ret
m ooen.

/

.l

I

I

I

I

I

t

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

f2

8,qlt
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Zomen en stoÍkanten

Fiine kantatrYerking met
parelgaren

Door parelgaren mee te
naaien wordt de kant stevl'
ger. B jzonder gesch kt voor
taÍelkleden en placemats
(aib.3). U kunt het garen,
pare garen nr.5 of iets der'
ge jks, en de draad in de
kleur van de stof kiezen of,
zoals in het voorbeeld, een
contrasterende kleur
nemen.

Voorbereiding:

. Steekbreedte: 2

. Steek engte 1

Werkwijze:

Stolkant voorbereiden zoa s
bil Íijne afwerk ng van de
stof kant staat beschreven.
Stofkant weer van links te-
gen de kant van de naarvoet
leggen (aÍb.2).

2 à 3 steken naa en en de
naald inks in de stoÍ steken.

Naa voet omhoog zetten en
het paÍe garen van rechts
onder de naaivoet leggen
en deze omlaag zetten.

Pare garen door de gleuÍ in
de naarvoet trekken en ge'
le den zoals op aÍb 4 te
zen is.

AIs het werk klaar is, de
oveÍo lrge stoÍ langs de
naad aÍknippen.

i}!!-lí!idtiw'(Eit

 3

{. .""*'7,."-.

Slire
aF

Fiine schelpzoom

Alleen geschrkt voor dunne
hee zachte stoÍÍen en ideaal
voor ondergoed en nachl
k eding (aib. 5)

o Steekl..euze: lrYW
. Steekbreedte: 5
o Steeklengte: 1

a Naaivoel: z gzagvoet 0

Schelpzoom

Alleen voor dunne stoÍÍen;
mooi voor ondergoed en
nachlkled ng (aÍb.6).

o Steekkeuze: 
^-l-^o Steekbreedte: 5

o Steekengte 1 11/2 (hoe
groter de steek engte, des te
meer alstand tussen de
,sche pen').

.D
:]

Werkwijze:

Filne sche pzoom rnet over-
locksteek en voor schelp-
zoom met blindzoomsteek.

Zoorn minstens 1 cm om
vouwen en stílken

De stoÍ zo onder de naa
voet leggen, dat de kant
voor de schelpzoom rechts
ligt. De naald moet bijde
zigzagsteek nét aan de zij-
kant naast de stoÍ steken.

Bijjersey stoffen de overtol-
I ge stoÍ aan de achterkant
langs de naad aÍknrppen.

Bij geweven stoÍfen is het
raaozaam om een zrgzag-
naad naast de sche pnaad
te naaren en de overtoll ge
Jv, vao,, ,a PaJ a 

'sknrppen.

V5

6

a Naaivoet: 0
rL411.
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Afwerking met festonsteek

Aangezette schelpzoom

Deze wordt als versiering
aan kragen en manchettên
gebruikt, verdeÍ voor de pas
van blouses en eventueel
voor zomen ore aan oe
goede kant omgeslagen
zijn, bijv lakens.

De schelpzoom naaien
zoals hierboven beschreven
en overtollige stof tot op
1,5 cm na aÍsnijden.

Hiervoor kunt u zachte,
dunne jeÍsey, of een
schuine reep stof gebruiken.
Als u een in de winkel ge-
kochte, aan beide kanten
omgevouwen en gestreken
schuine bies gebruikt, moet
deze eerst plat en dan in het
midden worden gestreken.

De speciale onderdraad-
spanning (die ook voor
knoopsgaten wordt ge-
bruikt) kan bijsommige stof'
Íen worden gebruikt om het
schelpeffect te vergroten.

^1De met schelpzoom aÍge-
werkte bies met rechte ste-
ken aan de goede kant van
de stof zetten. Er op letten,
dat de schelpen niet naar
de naad toe gekeerd zijn,
anders zijn ze naet meêr te
zien (afb. 1).

Het tweede stuk stof zo op
het eerste leggen, dat de
stoÍkant met de schelpen er
tussen ligt. Stukkên stoÍ met
de goede kant op elkaar
reggen.

Naad naaien. Dit kunt u het
beste doen over de naad,
waarmee u de bres met
schelpên hebt vastgezet.

..,.,'..i:

Festonrand A

Voor alle stoffen, behalve
zeer Jos geweven stotÍen.
ldeaal voor ruches, kragen
en manchetten, tafelkleden
en place mats of voor rokzo-
men, als een kledingsstuk
verlengd moet worden.

a Steekkeuze: .*
(afb. 2)

Stoikant angs de kant van
de naaivoet geleiden, als de
stofkant recht is. Zo niet, dan
ongeveer 1 cm van de kant
een li ln trekken en de kant
van de naaivoet hierlangs
gereroen.

Onderlaag verwijderen en
overtollige stof zorgvuldig af
knrppen.

a Steekkeuze r-r-v o f!\
(aÍb.3) l i

a N"'^ 
"ti"rd* 

a"t 6
oÍ open borduurvoet 20..

. r Í

f2 V3

2A



Afwerking met festonsteek

Festonboog mct paÍel-
9aren

Orn de Íestonboognaad te
verstevrgen, bijvoorbeeld bij
tafelkleden, place-rnats oÍ
zomen, kunt u parelgaren
meenaaren, zte afb. 4.

Hrervoor kunt u ieder soort
garen georutken - maar het
mag nret dikker zijn dan de
breedte van de Íestonrand.
Bovendren moet het was-
echt, kleurecht en krimpvrij
zrln, bilv. paretgaren nr.8.

Het garen houdt u tussen
duim en wijsvtnger van uw
rechterhand recht naar ach-
teren. Niet eraan trekkenl
lvlet uw hand op de rand
van de naaitaÍel steunen.

Open Íèstonsteek

Dit staat heel leuk op kragen
en rnanchetten. U kunt deze
steek gebruiken om de kant
van een btes te vers eren,
zoais u op de afbeelding
kunt z en.
Deze steek kunt u aan
redere stofkant naaien, voor
zover de kant al afgewerkt is.

De open Íestonsleek moet
altjd met een papterondeÉ
laag worden genaatd.

r Steekkeuze: .-r-e,.r
al-

a Naarvoet: borduurvoet 6

De extra draad zo in de ma-
chine rjgen als op aÍb.4 te
zien s. (Bij dit motieÍ werd
dunne stopwol gebruikt om
de goede kleur te kri jgen)

De onder aag zo onder de
stol leggen, dat er een rand
urt steekt.

l-1et werk zo geleiden dat
de sioÍkant precies links van
het gaatje voor in de naa
voet komt te liggen (afb. 5).

Als u de techniek van het
naaien van festonbogen
eenmaal beheerst, kunt u
gerusl prooeren om er nog
2 à 3 ri jen bijte naaen. Na
redere rij de papjeronder-
laag verwijderen en een
nreuw stuk papier ge-
orurKen.
V

a
>J



AÍwerki ng m et festonsteek

FestonÍand B

Deze vorm ontstaat, als u de
stof aan elkaar naait en om-
keêrt. VooÍ kragen en man-
chetten van blouses, voor
rokzomen, tafelkleden, gor-
dijnen en lakens.

a Steekkeuze: \-.\-,\
. tl\
a Naaivoet: zigzagvoet 0

Twee lappen stot op elkaar
leggen, de goede kanten op
elkaa[ en naaien (afb. 1).

Overtollige stof af knippen,
ongeveer 2-3 mm naad
overlaten.

Íot aan de steeklijn aan het
eind van iedere Íestonboog
inknippen (afb.1).

%s

Langs de ronding van ieder StoÍ keren en goed
feíon v-vormig inknippen sÍijken.
(afb. 1).

Festonboog C

Hier wordt met een steek
genaaid, waarmee de stoÍ
zo samengetrokken wordt,
dat er een festoneÍfect ont-
staat. Deze moet dus niet
uitgeknipt worden. Alleen
geschikt voor dunne, zachte
stoÍfen.

a Steekkeuze: .-^-^./
a Naaivoet: zigzagvoet 0
(geen onderlaag nodig).

StoÍ omslaan en strijken
(minslens'1 cm).

Naaiwerk onder naaivoet
leggen, stoÍkant rechts, en
wel zodanig, dat de naald
bij het naaien rechts vlak
aan de kant naast de stof
steekt.

Grote Íestonboog

Hiervoor kan praktisch
iedere soort slof worden
gebruikt. Vooral mooi op
taf elkleden, place-mats,
rokzomen ol aan de voor-
kant van jasjes.

a Steekkeuze: \-,\,,\
o Steeklengte: 1%

' l )
Opm.: tot steeklengte 372
mogelijk.

De festonboog met rechte
steken ongeveer 1 cm van
de kant naaien (afb.2).
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AÍwerking met festonsteek

1

I

I

Steekbreedte 5
Steek engte: brlna 0 (4 10

p!ntcn aÍtekenen a faar
soort stoJ ProeÍlapjc
naken)

N11d!ra!! ltlks
I r

Steekíeur-o: /VWVI

a Naa voel bordLrurvoet 6
o' open bo.dL,uf voet 20'

tulet eef pLnl de breedte
van de cordoanaad vanai
cc oLrnt 'nan eoere Teslon-
bo.! aanqcven (aÍb 3)

De genaa de ln fechts b n
leN de ranc van de faa,

' i  oet ! le e def (aÍb ,11

B Inet aaa er i  va|  at--  bo!c ' r
Trao lrel r ,c.K r e::e erlr !p:
r i icrden ! lei iraa d Vakke
frolJe'r K!nt J naa en ooor
fel, ," ief k Ír-o: ( lc v ngers varl
Ll l i r  Í 'Ker laTlCl  te OTaa Cn

DaaroI mcet v ak tegefr de
naa vcet al.r  oqen

B I hei .raa en van rcndere
coqen de naald aan de bu
tenste'afd n de stoi st--ken
naa voel o-inocgrel l-ên en
het , . /efK e:s draa eÍr !oe
roncer de iroog des le va
Ker ïoet u sloppen en de
siof draa -ón Op deze ma
n er staat Ce co,donnaad,n
ce ne e'csioarooog | 

-oefrccrte roek iol Ce ln

Naaien van de hoek

Zo ang naa en tot de naa d
naar nKS op net aangege
ver pLfrt craa t (afb 5)
Naa C . de stoÍ steken

Het werí zo draareN dat d--
SIeeK ln lveer leqen Oe
recntsc b nnerste rand van
ae naarvoet gt (afb 4)

De z gzagbreeclte op 0
ofaa en

La.gzaarn beg nnen te
naaren TEGEL JKE RTIJ D
de z gzaqsteekbreedte
angzaam ,r, 'eeÍ naar 5le.
ruetdraa en (alb 6)

Steekbreedte 5
Steek cngte 1rr,
Naaidstand m dden

a Naa voet borduufvoel6

f7

I

Pafe garen nr 5 oí B
I 3voud g Het gareN rnoet
nel zo vaslgehouden wor
den a s op afb.  7 le z en De
Íestonbooq angs deze
recnle i ln van fel garen ge
c oen

Op het laagste punt van
edere boog de transporteur
voor2 3 steken verzrnkcn
(alb B) ^5 ^6

Ir

\r/
t

,,sf I
TJ
' ï t t t*

\lg

L2

 3 L4
A dê;n O rrOJ -  r , ,

/  oeO.ê"O gê _O 
d

- ' loo'o 'dog'Àê'

o'J r  |  ,  o '

Steekkeuze /VVV\M
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Zomen

Festonboog met rechte
slêek

Kan voor stoÍÍen die niet ra-
felen, zoals bijv. imitatiewild-
lee( worden gebruikt.

o Steêkkeuze: \-^-^-
t ,r-

a Steeklengte naar wens

a Naaivoet: zrgzagvoet 0

Festonsteek zo dicht moge-
lijk aan de stofkant naaien.
Overtollige stof voorzichtig
langs de naad wegknippen.

Gêborduurde boord

Hier een idee voor een om-
genaaide stoíkant. Dit ziet er
veel decoratiever uit dan
een doorgestikte naad en
bovendien wordt ook de
stof kant meteen vastge-
hecht.

a Steekkeuzei ------
a Steeklengte: al naar stof
. Naaldstand: I nks of halÍ
l inks

a Naaivoet: borduurvoet 6
of open borduurvoet 20'.

a Naaivoet: voet met smalle
kant 10. (zigzagvoet 0 kan
ook gebruikt worden, naald'
stand: midden).

Eerste rij rechte steken langs
de rand naaien. Naaiwerk
van links tegen de kant van
de voet leggen.

o Steekkeuze: ------

a Steeklengter zoals boven
oescnreven
. Naaldstand: l inks

a Naaivoet: zigzagvoet 0

Een tweêde rij rechte stekên
naaien ter breedte van het
voetle, naast de eerste rij.

o Steekkeuze: llll
. MEM 3x
a Steekkeuzer +É{Ê*r*
. MEM 2x

Tussen de be de rijen met
rechte steken borduren.
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Zomenf
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G€borduurde zoom

Bijdit soort zoom de stoÍ
naar binnen omslaan en
met siersteek naaien. Over-
tollrge stoÍ langs de naad
afknippen. Deze zoom is
voor redere soort stof ge-
schikt. De voor de stof ge-
schikte steek kiezen.*

.) Opmerking: Er moet ech-
ter een stevige naad onf
staan, waarmee het uitrafe-
len van de stofkant verhin-
derd wordt.

Zoombreedte+lcmnaar
links omdaan en strijken.

a Steekkeuze: naar wens a D
Voorbêeld: r^^., rj

a Naaivoet: borduurvoet 6
ot open borduurvoet 20'.

Bijzomen met een breedte
van hooguit 3 cm, de stoÍ-
kant langs de overeenkom-
strge lijn op de steekplaat
geleiden (boek l, blz.41).
Bij zomen die breder zijn
dan 3 cm, de kantlineaal ge-
bruiken (afb. 1).
Bij het naaien ligt de goede
kant van de slof naar boven.
Overtollige stol aan de ach-
terkant aÍknippen.
Bij steekkeuze r-s.,
kan de naad met vuldraad
versterkt worden (afb. 1).

De techniek voor het naaien
van zomen is in boek 1,
blz.35, beschreven. Op de
volgende bladzijden laten
wrl u anoere sooften zomen
voor verschillende werk-
zaamheden en kleding-
stukkken zien.

il
!  

\ '

Zoom met cordonnaad en
vuldraad

Geschikt voor iederê soort
stoÍ. Omdat de zoom iets
dikker is, is hij bijzonder
geschikt voor tafelkleden,
raKens, stopen enz.

o A. Steekkeuze: /t,ltlfi\
. Steekbreedte: 1 72-1 3/a

. Steeklengte bijna 0 (al
naar stoÍ 4-10 punten.
Proeflapje maken).
a Naaivoet: borduurvoet 6

o B. - Steekkeuze: /l/tiVh
. Stêekbreedte: 2%-5
. Steeklêngte: bijna C (al
naar stoÍ 4-10 punten.
ProeÍlapje maken).
a Naaivoet: voet voor reliéf-
cordonnaad 21..

Werkwijze:

Zoombreedte plus 1cm
naar l inks omslaan en
strijken.

Vuldraad door het gat in de
naaivoet rijgen. Bij borduuÊ
voet 6 (A) parelgaren nr. 5 ol
garen met deze dikte, bij de
voêt voor reliéÍ,cordonnaad
21 (B) dikkere borduurwoloí
zacht borduurgaren van ka-

toen gebruiken. De draad
moet zacht zijn en gemakke-
lijk door het gat in de naai-
voel geregen kunnen
woroen.

StoÍkant langs de lijn in de
steekplaat geleiden, oÍ kant-
lrneaal gebÍuiken. Bij los ge-
weven trnnen eventueel als
markenng een draad uit het
weefselÍekken.

De goede kant van het naai-
werk ligt bij het naaien bo-
ven. Overtollige stol aan de
achterkant afknippen.
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Zomen

Zoom genaaid met twee-
lingnaald

Vooral voor tr cotage. deaal
voor Tshirts en sweatshirts.

Zoombreedte plus 1 cm
naar binnen omslaan, strj-
ken en vastnlgen.

a Steekkeuze: ------
Voor wat dikkere tot dikke
kwalite tenjersey, evtl. ::::::

a Naaivoet: zigzagvoet 0.
Naaivoet 1 vooÍ dr evoudige
rechte steek.

a Twee ngnaald: 2 mm
naa dafstand voor dunne
lersey.
a Twee ngnaaldr 3 mm
naa dafstand voor wat d k-
kere jersey.

a Twee ngnaald: 4 mrn
naa dafstand voor tamelilke
d kke to1 dikke jerseykwali-
teiten

D t is a een een richtl i jn,
daarom eerst een proeflaple
rnaKen

Inrjgen van de draad: "Bor
duren met tweelingnaald",
b2.32.

De stofkant langs de jnop
de steekp aat geleiden of
kant neaa gebruiken.

Zoom aan de goede kant
naaien Ovearollige stoÍ aan
de achterkant alkn ppen.

Zoom in leer, wildleer en
imitatieleèr

Garnenng voor een 3 2 cm
brede zoom knippen.

De aan berde kanten k e'
vende inleg n stroken van
% crn breedte knippen.

Deze stroken aan de achter
Kant op oe garnenng voor
de zoom stri lken (afb. 1)

Folie verwijderen en de gar
nenng aan de goede kant
op de zoom stíjken (om het
eer te beschermen een
doekje gebru ken).

Niet over de bovenste rand
van de zoomstrook str jken
daar anders een aÍdruk op
het k edingstuk te zien is

Zoomkant naa en:
voet met srnalle kant 10';
naa d sland links oÍ ha íl inks
(aÍb.2), of zigzagvoei 0 en
naa dstand midden.

o Steekkeuze: ! -^-
a Steeklengte: naar keus
Voorbee d: 2 plus 

l!\

a Naaivoet 0 (voor echt
wildleer resp. eer specale
naa voet nr. 50 gebruiken).

Festonboog aan de goede
kant naa en. Daarbij de
zoomkant angs de 272 cm-
li jn op de steekplaat ge
eroen.

Restant voorzichtig langs de
Íestonsteken aÍknippen
(afb 3).

Bij een rechte kant het leer
gewoon oms aan. Het is niet
nod g, een spec ale garne
r ngsstrook te gebru ken.

V1

W
frilwflftffiillw

V3
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Zomen

Contrasterende sierzoom

Hierbijwordt voor de zoom
een contrasterende stol ge-
bruikt, orn een speciaal ef'
Íect te bereiken oÍ omdat er
niet meer voldoende stoÍ
voor een zoorn over s.

Strook stoÍ aan het kled ng'
stuk naaien (goede kant te-
gen achterkant).

Teveel aan stof afknippen,
strook stoÍ naar boven eg-
gen en strijken, dan vasl
hechten.

r Steekkeuze: /W!\tV\

a Steekbreedte: 1

o Steek engtei 72-3la

a Naaivoetr zigzagvoet 0

Zoom aan de goede kant
naaien. Daarbij de zoom'
kant langs de l i jn in de
steekplaat gele den oÍ kanf
l ineaal gebruiken. (Niet over
de afgeknipte rand van de
strook stof naa en. De naad
moet minstens 1 cm van de
aigeknipte kant verw jderd
zijn, aÍb. 1). De overto l ige
stof afknippen.

a Sleekkeuze .-..r..r

a SteekbÍeedte: 5

. Steek engtei ca. 2 marke'
ringspunten m nder dan
basisinstell lng.

a Naaivoet: borduurvoet 6
of open borduurvoet 20..

Over zigzagsteek en afge-
knipte rand heen naaien.
Niet vergeten, een stu k
paprer onder het werk te
reggen.

Ind en gewenst kan er nóg
een ril siersteken genaa d
worden.

^1

Aangezette zoom

Dit soort zoom is heê ge-
schikt voor het verlengen
van kleding. Deze kan ook
gebrurkt worden, als er voor
een jurk oi rok niet meer ge-
noeg stof over rs.

Zoomstrook aan het kle-
dingstuk vastnaaien. Naad
oms aan en stnlken, daarna
afwerken.

a Steekkeuze: naar wens
Voorbeeld: o-

a Naaivoetr borduurvoet 6
oÍ open borduurvoet 20..

Siersteek precies over de
gestreken naad heen bor-
ouren.

Rechts en nks van de sieÊ
steek met enkele naald oÍ
met tweel ngnaa d nóg een
rij siersteken naaien. De
kleuÍ van de garens moet zó
gekozen worden, dat bjde
kleur van de beide stoffen
past.



Kant aannaaien

Kant s bij jong en oud Íavo-
rlet. OnaÍhanke jk van t jd
en mode. Kant wordt ge-
bru kt voor kleding en voor
wonrngdecorat e.

Kant aan jeÍsey stoÍíen
naaien

Kant m nstens I cm van de
stoÍkant op de stof spelden
oÍ ri jgen.

. Steekkeuze: /Wlrvl

. Steekbreedte 1/2 2

a Steeklengte 3Á 1

. Naa dstand: halfrêchts

o Naa voetl
smalkantvoet 10'

Kant rechts tegen de rand
van de naaivoet eggen De
stoí l igt aan de inkerkant

^1Kant vastnaa en. de zrgzag'
steken moeten over de rand
van het kant va en Reste

rende stoÍ afknippen (afb. 1)
Opletten niet In het kant
kn ppen

Kant aan geweven stoÍÍen
naaien

Eerste stap

Kant mrnstens l cm van de
rand op de stoÍ spe den oÍ
r lgen

. Steekkeuze: /t/vV\M

Tweede stap

a Sleelbreedte: 17, 2

o Steehkeuze: ------
a Steek engte: 1Y, 2

o Naaldsland: halfrechts

a Naaivoet:
sma kantvoet 10"

Het kant rnet de rechte rand
rechts tegen de naarvoet
reggen en vastnaa en
(aÍb.2)

Naad omslaan en stnjken
(aÍb.3).

. Steeklengte: 3/4 1

a Naaldstand: ha Írechts

a Naaivoet:
sma kanlvoet 10"

Kant met de rechle rand te'
gen oe naa voel reggen en
vastnaaien. De zigzagste-
ken moeten over de rand
van het kant vallen. Overto
lige stoÍ aan de achterkant
afkn ppen (afb.3)

Opmerk ng: In plaats van
naa voet '10 kan zigzagvoet
0, me1 naa dstand m dden,
worden gebruikt.

L2 v3

Gerrijts
Handelsstraat 14

9501 ET Stadskanaat
tel .  0599-612419

www. naaimachinehandel. com
en www.paspop.com

info@gerrUts.nÍ

Kant naaien met
borduursel

Kant aanzellen zoals hier
boven beschreven.

Bij het borduren van het mo-
tiei de kant van de naa voet
angs het kant gele den.

o Steekkeuze: naar wens

. MEM 1x

oD
I

o MEM 1x

a Naaivoet: borduurvoet 6
of open borduurvoet 20'.
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Kant aannaaien

Aan elkaaÍ zetten van
kant

Deze techf ek wordt ge-
bruikt a s kant en kanten n-
zelse s aan e Kaar genaaro
worden en voor kanten k e-
drng

ïwee stukken kant zo ver

dat het patroorn mot ef n het
kaft bedekt wordt, daarna
samenr lgen

. Steekkeuze: /VWV1
s Steekbreedte: 172 2
. Steel. engte r! 1

a Naa voet z gzagvoet 0 of
open borduurvoel20'.
r l r  o í ' )

l t í

Bil het naaien met zigzagste
ken het motieÍ van het kant
vo gen (aíb 5)

wordt, vlak naast de eerste
^rrÁ ^^^ 

óÀ^ tL,êoào

naaren.

Overlollg kant aÍkn ppen
(aÍb 5)
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Gêweven stoÍÍen met
ingezet kant

Kant vastspe den oÍ rrlgen

Eerste stapl

Kant eerst Inks (naa dstand
ha Í nks). dan Íechts (naald
standr ha Írechts) angs de
naarvoet eggen Langs het
kant naa en (afb 6).

De stof aan de achterkant,
^rê. 'ê< 

t '  <eê. . lê Èrê dê

naoen voorz cnt g ooor'
knrppen.

StoÍ langs de beide naden
naar acnleren vouwen en
stri lken (aíb.6)

. Steekkeuze: /WW\

Tweede slap

r Steek engte: 3/4-1

. Naaldstand half nks. dan
hallrechts

.  SteekbÍeedte:  l l2 2

a Naa voet
smalkantvoet 10'

Kant eerst nks (naa dstand:
ha Íl inks). dan rechts (naa d
stand: halÍrechts) tegen de
naa voel reggen en aan e Ke
kant een rl zigzagsteken
ór:  An /r Íh 7\  )À a 

^)e^-
sleeK moelover oe rano van
het kant en de rechte steken
va en.

Overto ge stoÍ aan de ach
terkant alkn ppen.

Opmerking ln p aats van de
naarvoet 10' kan ook zrg
zagvoet 0 met naaldstand:
mrdden worden gebrurkt.

a Steekkeuze ------
. Steek engle 1f2 2
. Naaldstand: half nks.
daarna halÍrechts
a Naa voet:
sma kantvoet 10t

\
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Kant aannaaien/alourzomen

JeÍsey met ingezet kant

Voorbere d ng:
Zoa s b I kant aan lersey stoi
!aa en.

Werkw jze
Kant aan berde kanten aan
naa en en stoÍ angs de
naad aan de achterkant
aiknrppen.

i l : '

!a, 
".

i i i i ir i ,,

Kantinzetsels met
borduursel

aê i ihóê d.^ê.  1 ê.  2 
^o

ven Lr een paar roceen voor

Alb 1 kant nzetten zoa s op
b 7 29 bescnreven

Aaf ,,veersz lden vaÍr hct
kant cen r I naa en

Voorbee d

Alb. 2 twee stroken kant
n7êr lê.7^,  < ó^ hl7 2q hê

scnreven

Aan de burtenkant nog een
r I naa en anet steeKKeuze

T!ssen hei ngezette kant
een r I naa en ftrel slecK.
KEUZ-ê

MEM 1X

I ,  MÉM 2X

 1 v2

. S:eekkeuze 
^ 

,,r"a,r'

B I alourzomen worden dra
den uil het weefsel getrok
Ken en oe owarse oraoen
daarna met verschrileÍrde
borduursteken samenge
voegd L nnen s fel meesl
gescf KI voor aJouTZomen
U kunt echter ook andeÍe
stofÍen met nnenstrL.rctuur
gebru ken
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AjourzomenF
Ë
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Algemene tipsl

a Niet te snel naaien.
.@

It

o Met baans T of 3
de steeklengte aanpassen
aan het weeÍsel, d.wz. de
naald moet altijd een be-
paald aantal draden over-
slaan.

AÍb. í

l3dradenuthetweeÍsel
IreKKen.

Bij het naaien het midden
van oe naatvoet over oe
ajourzoom geleiden.

Afb. 1a

. Steekkeuze: *í*t *i
o Steeklengte: 3a Naaivoet: borduurvoet 6

of open borduurvoet 20'
. Naalddikter 90, naald met
ronde punt.

AÍb.2

1 3 draden uithetM/eeÍsel
trekken, dan 3-4 draden la-
ten staan en weer 1-3 dra-
den eruit trekken.

a Steekkeuzet ${èr{{a
Aib. lbi

a--
. Steeklengte: 2

AÍb.3

Over een breedte van 6 rnm
tweemaal draden uit de stof
trekken, daartussen 4 mm
laten staan.

a Steekkeuze: :::Jf o Steekkeuze: aaa#+tc

Steekbreedte zó kiezen, dat
de naa d tussen de dwarse
draden n de stoí steekt.

Bil het naaien wordt de stoÍ
zo gele d, dat de m ddell i jn
van de naaivoet precies tus-
sen de beide ajourzomen
loopt.

a Steeklengte: 2

Over de stof tussen de
be de ajourzomen naa en

a Steekkeuze: Jf:ff
. Sleehbreedte: 3
a S1êeklengter 33/4

Langs de buitenste rand van
de ajourzomen naalen.

L2
Opmerk ng: StoÍ met êen
linnen structuur is veel zach-
ter dan zuiver l innen. De
draden zijn woll iger. In dlt
geval het werk als volgt
voorbereideni

a Draden voor de ajouÊ
zoom uit de stof trekken.
. Goed invochten met stjÍ-
sel uit de spuitbus.
. Zorgvuldig sÍi lkeni niet
aan de stoÍ trekken.
r Borduursel naaien.

Nadere gegevens over het
naaien van ajourzomen met
een enkele naald en met
een tweelrngnaald vindt u in
de prospectus ,, BERNINA
Naaiservrce'nr. '12.
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Borduren met tweelingnaald

ledere steek, rechte steek,
zigzagsteek, alle gebruiks-
en siersteken kunnen ook
mêt een tweelingnaald wor
den genaaid.

Als u verschillênde nuances
van dezelÍde kleur oÍ twee
contÍasterende kleuÍen ge-
bruikt, kunnen er interes-
sante effecten worden be-
reikt, zie voorbeelden. Bor'
duurwerk met de tweeling-
naald kan bij ieder soort stoÍ
wordên gedaan. Hiervoor
gelden de algemenê oP-
merkingen op blz.4 en 5.

Bij het naaien met een twee-
lingnaald altijd het volgende
svmbool kiezen: I' t l

(Voor borduurwerk alleen de
2 mm-naald gebruiken.)

Voorbeelden:

a Steekkêuze; \-,\-,\

o i lÉM 1x

oD
{

r MEÍtl lx
o Í 'tox

' l l
a Naaivoet: borduurvoet 6
of open stikvoet 20".

. RijA naaien.

. | f

a Rij B naaien.

. Steekkeuze: SE}]
o MEil 1x

Bovendraad inÍUgsn

De linker garenklos zo oP
de houder zetten, dat hij bij
het afspoelen van de draad
naaÍ links draait (A).

Draad door de gleut van de
draadspanning trekken,
links van de draad-
spanningsschiif.

Draad zoals gêwoonlijk naar
de naald geleiden en door
het oog van de linkeÍ naald
nlgen.

De rechter garenklos zo oP
de houder zetten, dat hij bij
het afspoelen van de draad
naar rechts draait (B).

Draad door de gleuf van de
draadspanning trekken,
rechts van de draad-
spanningsschijf.

Draad zoals gewoonlijk naar
de naald geleiden en door
het oog van de rechter
naald rijgen.

Gerriits
Handelsstraat 14

9501 ET Stadskanaal
tel. 0599612419

www.naaimachinehandel com

en www.paspop com
info@geríiits nl
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a Steekkeuze: t.<

. f!\
lv

aa 12x

a RijA naaien.
. Steekkêuze: /WWl
. Steekbreedte: 2
. Steeklengte: 2

a Rij B en C naaien.

a Steekkeuze: :::i::
/v\A

. Steekbreedte: 3

.  lL
tv

oEBx
. Rij D en E naaien.

oD
{

.  MEM lx

. RijC en D naaien.
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Biezen en plooien

B ezen zrjn sma e naden
met een re ëi eífect P oolen
7 n hrê. iÁr / l .n hiê?êó |  l

kunt ze zo l lreed maken a s
u wilt. Alie p ooren en biezef
rnoelen genaard worden.
voordat de stoÍ geknrpt
woídt.

Biezen met vuldraad
(genaaid met de tweeling-
naald)

Voor de versch ende soor
ten slol slaan naa voelen en
naa den n v er verschr
o.dê 

^r^^t lê.  
tê '  | ]êc.h '1.

kng

o Dikke stoÍten:
B esvoet 30 met 3 g euven
: twee ngnaald met 4 mÍr
naa dafstand.

. Vrij dikke en dikke
stoÍÍen:
B esvoet 31 Ínet 5 g euven
: tweei ngnaa d met 3 mrn
naaldaÍstand

o Ounne tot vri j dikke
stoÍfên:
B esvoet 32 rnet 7 g euven
= twee ngnaa d met 2 mm
naa daïstand

a Heeldunne sloÍÍen:
B esvoet 33 met 9 g euven
= twee ngnaald met 1 lol
1 6 mm naa dafstand (geen
vLr garen)

B ezen kunnen n redere stof
met de tweel ngnaa d wor
den genaa d en z ln ge'
sch kt voor k ed ngstukken
er nnengoed

Vuldraad:

De vu draad moet net n de
g euÍ van 0e naarvoet pas
sen H I rnoet k eurecht ziln
en mag n et krmpen Voor
a e niet doorz cht ge stoÍfen
kan een w tte draad ge-
bru kt \r ' /orden. Katoenen
bre garer s b jzonder ge
sch kt en kan voor brede
b ezen met twee oÍ dÍe dra-
den worden gebru kt

Voorbereidingen
(voor a e biezen):

Werkwijze:

Steekp aat aÍmonteren,
p u sles verw jderen vu
draad door de open ng in
de steekplaat rjgen (afb l).
Steekplaat weer nzetten,
klapdekse aan de vrje arm
openlaten

Eerste bies aÍtekenen. (Bil
het aÍlekenen me1 r jgdraad
moeten de nlgsteken naast
de naa voet lopen. zodat ze
na het naa en gemakke lk
verw lderd kunnen worden.)
Eerste b es naa en en het
werK oraa en.

Eerste b es onder een van
de gleuven n de naa voet

naaren (aÍb.2) (De gleuv-^n
In de naarvoet zorgen er-
voor. dat de brezen para el
ve nopen. )

A e brezen zoa s beschre
ven naa en Na edere b es
neI weTK oraaren

Asutussentweebezen
nog bord!urse wril maken
rnoet de b es d e het eerst
genaa d s angs de kant van
de naa voet worden ge e d.

Voor het naaien van biezen
. lê r ,êr l - lêr  vrn ê Lrrr  r t  

^-
qU uu 

^d 
,L rcodr 9c.

oTu Ken

I

#
,

f

J
I

,

^otÊ! i
DI

: /  |  |
,t-t
--f

I

r Steekkeuze ------
* Steek engte 172. bresvoet
metToÍ9geuven

{! Steeklengter 13/a bresvoet
rnet 5 gleuven
,  qtêal  ên^rê ? h êc\ ,^êr

met 3 g euven
a Garen: machine-
borduurgaren nr. 60 (stop
garen)

a Ge erden van de draad b j
lwee ngnaad b 2.32

v1 f2
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Biezen en plooien

Biezen mei borduursel

Voor borduursel tussen ol
naast de b ezen de blipas'
sende biesvoet gebrulken.

U kunt elk molief krezen.
Voor ttorduurwerk a leen de
naald met 2 mm aÍstand ge-
bÍu Ken.

B ezen: (afb 1)
Biesvoet met 7 gleuven en
twee ingnaald (naaldaÍstand
2 mrn)

Borduursel: (afhr l)

o Steekkeuze ,\r\

' l l
a Tussen de brezen een r I
naalen
o Steekl.euze: 

^-i--/\

tii r:
Fiir
fiíh
#'f
S.t::'
t,lr,;l
Ël,i
[ïlË
&;l$
fi';4.
$ï*;
Èri :
$;1ili
ili..rtr
\ . ,1, \
$:: r

. Steeklengter 1% 172

a Een rij naast de lltezen
naa en.

Biezenr (aÍb.2)
B esvoet met 5 g euven en
tweel ngnaa d (naa dafstand
3 mm).

B ezen (afhr. 3)
B esvoet met 3 gleuven en
tweel ngnaald (naaldaÍstand
4 r-n m).

Borduurse
. Steekkeuze: ::::::

A,\,\

. SteekbÍeedte 3

. Steeklengte 2%

. Twee ingnaald, naald-
aÍstand 2 fÍrm.

Naaien van rechle hoeken

Hoeken kunnen door de
tweelingnaald nret meteen
dooÍ draaren woroen ge
naa d zoa s brl het gewone
naaien. Daarom als vo gt te
werk gaan: Naald n de stof
steken en verder draa en tot
het oog van de naald weer
te zren is (punt van de naald
n de stoÍ). Stof tot een halve
hoek draa en, een steek ma-
ken en de naald weer in de-
zelfde stand tef ugbrengen.
Nu de stoÍ tot een volledige
hoek draa en en verder
naa en.

Als de b ezen niet para el
worden genaa d maar een
motieÍ moeten vormen, bor-
duurvoet 6 of open borduur
voet 20' gebruiken (afb 4).

Naaien van puntige
hoeken

Tot de punt naa en. Naald
omhoog zetten Naaiwerk
voorz chtig draalen en de
naald op dezelÍde p aats
weer n de stoÍ steken en
verder naaien. Daarbii va -
len de steken over elkaar
( , ,BERNINA Naa service"
nr 3).
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Biezen en plooien

Biezen (met enkele naald
genaaid)

Voor ci!nne oÍ doorsch l
nerde en n ei a te d kke
stoïÍen kunnen b ezen rnet
de norma e naa d worden
qenaa d Ze z ln nee ge
sch kt voor babyk ed ng en
b oLrses

I

t
r
I

t
I

I

I

I

I

I

I

SteekkeLrz-- ------
Steek engler l /, 2
Naa dsiand nks

a \ ata voel
sma kaftvoct i '0 '

Werk,"^/ lze

A e b ezen op oe stoi aan
gene r ( nc en anoge ,k n ef
voor een oTaact !  1de s:ol
: rekker)

A e b ezcn op de stoÍkant
srr jkeN

B lnet naa en de stoÍkanr
lan nks legcr de naa voet
egqen (alrr  l )

Le:Jeroi l  data ebelen
aan deze Íde kant va.t de
stol , ," 'orden ge.taa d

A e D er-Án Naar één kaft
on'\ /o!,r ien en str l(eN

Steekkeuze ------
Steek engte 1L/,
Naa dstand ha Í irnks

a \aa voel
smalkantvoet 10'

Biezen met boÍduursel

B ezen faa en zoa s hrerbo
ven beschrevef Naald
stand haÍ nks(aÍb 2 aÍ
stand tussef dc brezen
1B nrr!)

A s naar motreÍ zgzag.
voetO bordL,urvoet6oÍ
oDef bord! ! rvoet 20-

TLrssen de lJ ezcn bordurerl

\d

 

\v*
L\
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Biezen en plooien

Ploolen (verschil lend in
breedte)

Plooien kunt u rn alle stotíen
naaien. Voor dikkere stotÍen
zijn brede plooien beter ge-
schikt. B j dunne en nret al te
dikke stofÍen kunt u de
plooien zo brêed maken als
uwt.

Werkwilze:

o Steekkeuze: ------

A. Naaldstand: l inks

B. Naaldstand: halÍl inks

C. Naaldstand: nrldden

D. Naaldstand: halfl inks

E. Naaldstand: rechts

. Steeklengle afhanke ijk
VAN OE SIOT

o Naa dstand: naar keuze

a Naaivoel: zigzagvoet 0

a Bij het naa en van plooren
wordt de stoÍkant angs de
kant van de naaivoet gele d.

a De breedte van de
plooien kan door veÊ
anderen van de naaldstand
gevarièerd worden.

a De kant van de plooien
aangeven (zo mogeli jk door
een draad uit de stoÍ te
Íekken).

a StoÍkant omvouwen en
sIr jKen

a Bredere p ooien langs de
slofkant rijgen.

a Bij het naaien van plooren
de stoÍkant vlak langs de
rechter buitenkanl van de
nrái \ /^êt  

^ê 
êi .1an

a Er op letten dat ale
plooien aan dezelfde kant
van de stof worden genaaid

a Alle p oo en naar één kant
ornvouwen en strijken.
Bij bredere p ooien kan de
stofkant ook langs de l i jnen
op de steekplaat worden
gele d.

Sierplooien

Bijna ieder motieÍ kan voor
het versleren van plooien
worden gebrurkt.
Probeert u verschil lende
soorten steken en verandert
u tege ijkertijd de steek-
lengte en breedte.

a Steekkeuze: 'a.^./
. Steekbreedle: 5

. Steekengte 1 2 punten
minder dan basis- nstell ing

a Naaivoeti z gzagvoet 0

De stoÍkant aan de rechter
binnenkant van de naarvoet
geleiden, zodat de naald
prec es naast de stofkant
naast de slot steekt.
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Applicaties

B j het appliqueren kunt u
uw ianlase de vrje oop la-
ten. Applicatres kunnen in
alle rnogeli jke vormen en
k euren en van allerlei soor
ten stof worden gemaakt. Ze
kunnen gebruikt worden als
versiering oÍ a s opgezette
siukken resp om verstelde
p ekken onzichibaar te
rnaken

Algemene tips

De sloÍ wordt door de ma-
chrn-ê automal sch getrans-
porteerd, maar alleen n één
r chting. De stoÍ moet dus
vo gens het app catiemotref
woroen gerero.

Ind en moge jk met een
borduurraarn werken. De
stoi kan dan gemakkeli lker
worden gele d.

AÍb. l aat zien, hoe u het
raarn rnoet vasthouden.

Een paar stoÍfen, bilv. f u
wee kunnen niet in een
raam worden gespannen.
Toch moet de stof bij het
naaien zo slrak moge jk ge
houden wordên Op aÍb.2
kunt u z en hoe u de stoÍ
moet vasthouden.

Voora b j geskuctureerde oÍ
e astische weeÍsels is het
praktrsch om een sluk zelÍ-
k evende stoÍ op het naal'
werk en de app rcatiestof te
srr lKen.

Bij hel naaien er op ietten,
dat de naad zich alt jd op
de ngetekende li jn bev ndt,
ous nrel op oe naarvoet
reten.

I
t-r-aË

l '

Naaien van hoeken en
rondingen

Rechte hoèken

Tot aan de hoek naaen en
naald ln de hoek in de stof
steken (a).

Werk draa en en verder
naalen (o)

Daarb j wordt de hoek aÍge-
weÍkt.

ï* .3
Spitse hoeken

Tot op 2 mrn na in de hoek
naaien. Dan zigzag ti jdens
het naa en op 0 draa en (c).

Werk draalen, de z gzag-
breedte weer instellen. De
naald weer n de stof steken
en verder naaien (d)

.*N .**$
Stompe hoeken en
rondingen

Naaren tot de naald precies
in het midden van de hoek
staat (e).

Na iedere steek de naa d in
hei midden van de hoek n
de stof steken. Naa voet orn-
hoogzetlen en naaiwerk iets
draa en (Í)

Kleine rondingen eveneens
straa vormig naaien (g).

%%?-R

v2

U
E Ëglz
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Applicaties

Appllcatl$ van één kleur
- bll lettera en klaurlge
stolÍen

Bijhet appliqueren van lef
ters is het beter om de letters
aan de goede kant van de
stof vooÍ te tekênen, omdat
bijschÍijven van letters in
spiegelbeeld gauw fouten
worden gemaakt. Dit is ook
bij eenvoudige Íiguren op
kleurige stofÍen aan tê
raden.

Voorbereiding:

. Steekkeuze: ,WWl

' l l
a Naaivoet: borduurvoet 6
oÍ open sti kvoet 20i
a Garen: machine-
borduurgaren nr. 60 (stop-
garen).

. Naald: 80-70

Werkwijze:

Applicaties met iets speling
uitknippen en motief op de
goede kant tekenen (aÍh 2).

Als het motiel een vertacale
lijn heeÍt, bijv de muur van
een huis, moet deze met de
draad mee op de stof wor
den gelegd.

U kunt het motief het beste
als volgt op de stoÍ tekenen:
MotieÍ (alleen aan de boven-
kant) op de stof spelden,
overtrekpapier eronder leg-
gen en met een dikke brei-
naald of een ballpoint (zon-
ter inkt) langs de lijnen teke-
nen (aÍb 1).

De applicatiestof op het
naaiwerk vastspelden.
DaaÍbij op de dÍaadrichting
letten.

l .1
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Applicaties

Eerste bewerking

. Steekbreedte: 1

o Steeklengte: 72 3/4

Op de ngetekende jnen
naaren. De steken moeten
aan he1 e nd ets over elkaar
heen vallen (aÍb.3).

De overtoll ige app icatiestoÍ
langs de zigzagnaad zo
zorgvuld g rnoge jk aÍknip-
pen (afb 4).

^5

. Sleekbreedte: 1% 2

Tweede llewerk ng Op de meest rechte p aats
beginnen te naaien. Er op
letten, dat de afgeknrpte ran
den en de genaa de steken
overdekt worden (aÍb 5).

Voor hoeken en rond ngen
zo te werk gaan als op de
bladzjde hiernaast be-
scn reven.
De draadresten naar de
achterkant trekken en aÍ-
werken.
Hoeken en rondingen
naa en, zoa s beschreven
op blz.37
De draadresten naaf de
achterkant trekken en af-
werken.

. Steeklengte: b jna 0 (al
naar stoÍ 4 10 punten, proeí-
lapje maken).
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Applicaties

Eenkleurige appllcatles -
bii stoÍfen met een pa-
troonlie oÍ bii gesiÍuctu-
reerde stoÍÍen

Deze methode is geschikt
als het motieÍ niet goed op
de applicatiestoi overge
bracht kan worden.

Voorbereidingen:

. Steêkkeuze: /Vtvly'l

' l+
a Naarvoet: borduurvoet 6
oÍ open borduurvoet 20'.

a Garen: machine-
borduurgaren nr. 60 (stop
garen).

. Naald: 80-70

Werkwijze:

Motief in spiegelbeeld op de
achterkant van het naaiwerk
overbrengen.

Het motief kan ook op een
opstrijkbaar inzetstuk wor-
den getekend en op de ach-
terkant van het naaiwerk
worden gesÍel€n.

De applicatiêstoÍ met de
goede kant naar boven op
de goede kant van het naar-
werk vastspelden.

Eerste bewerking:

. Steekbreedter 1

a Steeklengte: 72-3l4

Aan de achterkant op de ge'
tekende li jnen naaien. Aan
het eind moeten de naden
elkaar iets overlappen
(afb. 1).

Aan de goede kant de oveÊ
tollige applicatiestoÍ aÍknlp
pen (aÍb.4 op blz.39).

Tweede bewerking:

o Steekbreedte: 1% 2

. Steeklengte: bijna 0 (al
naar stof 4-10 markerings-
punten proeÍlapje maken).

Op de meest rechte plaats
van het motief beginnen te
naaien. Er op letten, dat de
atgeknipte randen en de al
genaalde zigzagsteken
overdekt worden (fig. 2).

Bij de applicatie van ajouÊ
zomen met traliemotief of
kant kan de stoí, onder de
applicatie, na het naaien
voorzichtig afgeknipt woÊ
den (afb.3).

 3
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Ajourzoomborduursel

Ë

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
B
t
E
E
I
B
È

t
à

v
t

De op de aÍbeelding ge-
toonde applicatiestoÍ werd
eerst met een ajourzoom-
naald als volgt geborduurd:

Opmerking:

Neemt u voor dit soort werk
een dunne, dicht geweven
natuurvezel, bijv organdie.

StoÍ dubbel nemen, in dia-
gonalê richting werken.

Vorberêiding:
. Steekkeuze: /VlryVl
. Steekbreedte: 2Y2-3
a Steeklengte: 172

' l l
.@

*
a Naaivoet: borduurvoet 6
oÍ biewoet 31 ' met 5
gleuven.
a Garen: machine-
borduurgaren nr 60 (s.top-
garen).
a Naald: enkele zwaard-
naald

Werkwijze

De eersle rij naaien. Aan het
eind van de rij de naald
rechts in de stoÍ steken
(afb.4a).

Werk omdraaien. De
tweede rij naaien. Daarbij
moeten punten aan de rech-
terkant precies op de pun-
ten waar de naald voor de
eerste rij in de stoÍ is geslo-
ken, liggen. De rijmet een
steek naar links aÍmaken
(aÍb. ab).

Werk omdraaien. De derde
rij naaien. Daarbij moeten
de puntên aan de linkerkant
prêcies op de punten waar
de naald voor de tweede rij
in de stoÍ heeÍt gestoken, lig-
gen. De rijmet een steek
naar rechts aÍmaken.

Zo verdeÍ werken tot het
blok groot genoeg is voor
het motieÍ (aÍb. 5).

L4

Appllcatl$ In yerschll-
lenda kleur€n

Bij applicaties in verschif
lende kleuren worden niet
alleen - zoals bijapplicaties
van één kleur - verschil-
lende motieven op de stoÍ
genaaid. Hier wordt een
motieÍ van verschillende el-
kaar overlappende resp te-
gên elkaar liggende stukken
gevoÍmd.

Belangrijk:

Bij applicaties in verschil-
lende kleuren moet op de
volgorde worden gelet,
waarin de verschillende de-
len opgenaaid worden,
d.w.z. de onderíe delen
eerst, de bovênste delen het
laatste Het is daarom raad-
zaam, de verschillende de-
len in de volgorde waarin ze
opgenaaid worden, op het
motieÍ te nummeren (afb.6).

A6
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Applicaties

Voorbêreiding:
. Steekkeuze: /WWl

'h
a Naaivoet: borduurvoet 6
of open borduurvoet 20'.

a Garen: machine-
borduuÍgaren nr. 60 (stop-
garen, in de bijpassende
kleuren).

a Naald: 80-70

Werkwijze:

. Motief in spiegelbeeld
aan de achterkant op het
naaiwerk tekenen.

a Het motief kan ook op
een opstrijkbaar inzetsel
worden getekend en aan de
verkeerde kant van het naai-
werk worden opgestreken.
Dit is bijgestructureerde oÍ
rekbare stofÍen aan te be-
velen.

Het eerste gedêelte van het
motief met iets speling uit de
applicatiestof knippen en
met de goede kant naar bo-
ven op de goede kant van
het naaiwerk vastspelden.
Daarbij moet de draadrich-
ting van de applicatiestof
overeenkomen met de
draadÍichting van het naar-
werk.

Eerste bewerking:
. Steekbreedte: I
. Stecklengte: %-3la

Het eerste deel aan de ach'
terzijde, langs de getekende
lijnen, op de stof naaien.
Daar waar deel 1 en deel 2
over elkaar heen vallen, met
rechte steek (lengtê 1)
naaien (afb. 1). De steken
moeten bij de overgang van
begin en einde van de naad
iets over elkaar heen vallen.

Aan de goede kant de oveÊ
tollige applicatiestoÍ zo dicht
mogelijk langs de zigzag-
naad aÍknippen. Langs de
rechte steek ongeveer 2 mm
stof overlaten (aÍb. 2).

Tweede bewerking:
o Steekbreedte: 1%-2
. Steeklengte: bijna 0 (al
naar stoÍ 4-10 punten,
proeÍlapje maken).

Aan de goede kant dê at
geknipte Íanden met cor-
donnaad naaien, echter al-
leen over de zigzagnaad
(aÍb. 3). De naad met rechte
steken wordt bij het op-
naaien van het volgende
deel overdekt.

Voor hoeken en rondingen,
zie beschrijving op blz.3Z

Daarna het tweede deel van
de applicatie, met de goede
kant naar boven, op de
goedê kant van het naar-
werk vastspelden.

Het bijpassende garen kiê-
zen en deel 2 (eerste bewer-
king) met zigzagsteek op de
stof naaien. Daar waar deel
2 en 3 over elkaar heen val-
len, een rechte steek gebÍui-
ken (afb.4).

De zigzagnaad van deel 2
moet precies op de naad
met rechte steken van deel 1
liggen (aÍb.4).

De overtollige applicatiestoÍ
aan de goede kant aÍknip-
pen en (tweede bewerking)
met coÍdonnaad over de
zigzagnaad naaien (afb. 5).

Zo verder werken tot alle de-
len van het motief op de stoÍ
genaaid zijn.

L2

^3

L4

^5
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Monogrammen - cordonnaad

l \ l  et de cordonfaad genaar-
oe monogrammen kunnen
Inw eKeltnge grootte en
rnet redere steekbreedte
woroen gemaakt.

Voorbere dtng:
o Steekkeuze: /WWV\
o Steekbreedter 172-5
. Steeklengte lr jna 0 (al
naar stoÍ 4 10 punten proeÍ
aple maken).
o l r

0f
a Naaivoet: borduurvoet 6
oÍ open borduurvoet 20'
o Garen mach ne
borduurgaren nr 30
.  Naald 80

Werkw jze

MotieÍ aan de goede kant
op de stol tekenen

Ca. 12 cm met rechte steek
(lengte r./2) naaien (aíb. 1a).

Naa voet omhoogzetten en
weer naar het beg n zetten
[,4et cordonnaad verder
naaren (afb. 1b)

Hoeken

Toi n de hoek naaten en de
naa d aan de bu tenkant van
de hoek I de stoÍ steken
(afb 2a)

Werk draaien en verder
naa en (aÍb 2b). Bil het
naaien over de algenaatde
cordonnaad de stoÍ even-
IUee els |aar voren
scnurven

Voor het aÍwerken eef paar
recl'r1e steken (engte 72)
angs het eind van de cor-
donnaad naa en (Verdere
t ps voor het naa en met cor
donnaad vtndt u n de pro-
spectus, .BERNlNA Naai-
servrce.)

B j etters met d agonale l l l-
nen (alb1.3) moet er anders
te werk gegaan worden

VooÍbeed et terN(aÍb.4).  
v3

5E KN
a Hgt eerste dee naaen,
b I - beg nnen. Aan het
eind de naald lnks in de stoÍ
steken.

Werk draaten, naald om
hoogzetten.

Naaldstand op rechts en
zrgzag op 0 zetten.

Naa d weer op deze Íde
plaats In de stof steken.

o. - Langzaam verder
naaren, tege rjkerti jd de z g
zag langzaam weer op 5
draaten. De nkersteken
moeten daarbrltegen de
steken van het a genaaide
geoeetle aan komen.

Bij de stippell i ln stoppen
Dan angzaam verder
naaien. Tegeli jkerti ldde
z gzag op 0 terugdraaien.
Naald niet omhoogzetten.

Werk draaien. Naa d om
noogzetten en naa dstand
op trnks zetten

De naald weer op hetze Íde
punt laten zakken.

c. Langzaarn verder
naa en en lege jkerti jd de
zrgzag weer op 5 terug
draaen De rechtersteken
lggen dan tegen het al ge-
naarOe deet aan.

Letler afmaken.
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Monogrammen - uit de hand genaaid

l\4onogrammen geven aan
veel dingen een persoonlijk
cachet:
bijv op de zakkên van
blouses of overhemden, op
lakêns, kussen of hand-
doeken, op een shawl oÍ op
de voeÍing van mantels en
jacks en vanzelf sprekend
ook op zakdoêken voor da-
mes en neren.

Voorbereiding:
. Steekkeuze. rv\,\,lt \
. Steekbreedte: 2-5

. Steeklengte: 0

' l l
a Naaivoeti geen naaivoet
oí voet voor borduren uit de
hand 24..

a Garen; machine-
borduurgaren nr. 60 (stop-
garen) ot nr. 30.

. Naald; 80

-a transponeuÍ. n11111r

Werkwijze:

Altijd met borduurraam wer-
ken. Het naaiwerk moet
strak liggên. Bij dunne stoÍ-
Íen eventueel nog papier
eronoer reggen.

Als u zonder naaivoet werkt,
de hendel voor het omlaag-
zetten van de naaivoet toch
naar beneden zetten. An-
ders heeft de bovendraad
geen spanning en u kri jgt
lussen.

De letters met kleermakers'
krijt of met een speciale stiÍt
aan de goede kant van het
werk tekenen. In het begin
de letters niet groter maken
dan 2 à 3 cm. Hoe groter dê
letteI des te moeilijker is het
om een gelijkmatige vorm te
krijqen.

De onderdraad ca. l/2 cm
boven het begin van de let
ter door de stof naar boven
halen. Dê naald op de aan'
gegeven lijn in de stoÍ ste-
ken (afb. 1).

A1
De beide draden aan het
eind vasthouden en met een
rechte steek op de lijn
naaien, naar het begin van
rlÀ lótrêr l^À /.íh ,\

De draden vlak bij de stof
afknippen.

I
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Monogrammen - uit de hand genaaid

Het raam vasthouden, de
naald omhoogzetten en de
zrgzagsteel( op de gewenste
breedte instellen. De gete,
kende li jn moet zich in het
midden van de zigzagsteek
bevinden (aib.3).

Opmerking: A s de ring
vooru t ol achteruit bewogen
wordt, ontstaat een brede
li ln. De rlng moet langzaam
bewogen worden

Als de ring naar opzilwordt
bewogen, ontstaat een dun
nere |jn. De ring moet snel-
ler bewogen worden.

Tot slot de einden van de
draad met en ge rechte ste
ken afwerken (afb.5).

A3
Bij het naaien het raam vasf
houden (zie aÍb.4) en langs
de liln van de letter naaien.
Laat u de machine hierbijop
ongeveer driekwart van de
snelhe d lopen Het raam
echter langzaarn bewegen.

In geen gevalhet raam
draaren, maar langs de l j-
nen achterurt, vooruit, oÍ
naar de zilkant bewegen,
zoals bij het schrilven met
een gewoon potlood.

I
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Quilting (watteren)

B j het watteren worden in
de regel twee lagen stoí en
daartussen ais vul ng een
aag watten aan elkaar ge-
naa d.

Deze techniek werd oor-
spronkeli jk voor het rnaken
van warme kledingstukken
en dekens gebru kt Methet
walteren kunnen echter ook
zeer decorat eve eÍfecten
woroen oeretKt.

Opmerking: Bil het watteren
er op letten, dat de naad-
li jnen n et te dicht bij elkaar
liggen. Anders wordt de vul'
ing in elkaar gedrukt en het
optische effect gaat ver-
oren

Watteren met evenwijdig
lopende nadên

Voorllereiden:
. Steekkeuze ------
a Steeklengle a naar ge-
wenste wafier ng.

a Naaivoet: zigzagvoet 0

Kantlineaal aan de naarvoet
bevest gen. De afsland tus'
sen de kantlineaal en de
rn dde ste l i jn van de naai
voet komt overeen rnet de
aÍstand tussen de gestikte
naden.

Werk draaien en derde
naad stikken. Kantlineaal
daarbijweer langs de eer-
èLe | ,ddu vr Y,ue I

Van het rn dden u t naar de
rand de ene naad naast de
andere stikken. Hierbij te
werK gaan zoals De-
schreven.

Werkw jze:

De stoÍ in het midden om-
vouwen en slr JKen.

De 3 lagen stof aan elkaar
spe den. Om de watter ng
rn nder dik te maken, al een
de bovenste laag stoÍ en de
laag watten aan elkaar
hechten en de voering pas
na hel st kken aanbrengen.

Eerste naad stikken. De
naaivoet moet daarbij vlak
langs de gestreken vouw n
het naa werk worden ge eid

Tweede naad st kken en
kantl neaal daarbij langs de
eerste naad leiden (afb 1).

1>

Naden in de vorm van
vierkanties oÍ ruiten

De stoÍ in het midden om'
vouwen en stTrlKen.

Het werk 90o draaien en
het m dden van de stoí
eveneens stílken.

De naden zoals hierboven
beschreven st kken. Daarbij
het werk na edere ri l90o
draaien (aÍb 2)

Bij het watteren altljd van het
midden naar buiten toe
werKen.
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Quilting (watteren)

Ook al worden bij het watte-
ren evenwijdig lopende,
rechte naden gebruikt, is het
niet noodzakelijk om altijd
mêt de rechte steek te
werKen.

lVet de talrijke verschillende
motieven die uw BERNINA'
naaimachine te bieden
heeft, kunnen heel aparte
resultaten bereikt worden,
trllV:

o Steekkeuze: rA,/

Wbtteren van motieven

Het watteren van motieven
baseert op hetzelÍde prin-
cipê als het watteren zoals
op de voorafgaande bladzij-
den beschreven. Hier wordt
echter niet met rechte na-
den gewerkt, maar er wor
den motieven gevormd met
de rêchte steek. Hiervoor
kunt u alle niet te grote mo-
tieven gebruiken, die geap-
pliqueeíd woíden, of al op
de stof zijn gedrukt, oÍ met
de hand op de stoÍ worden
getekend (afb. 1).
Voor het watteren van motie'
ven zijn er twee mogelijk'
neoen:

A. ItJatteren van eênvou-
digê, niêt te grote en
grote motieven

Voorbereiding:
a Steekkeuze: ------

. Steeklengtei al naar waf
tering.

 1
Werkwijze:

De drie lagen stoi aan el-
kaar ri jgen. Om een minder
dikke wattering te krijgen, al-
leen de bovenste laag stoÍ
en de watten aan elkaar
hechten. Pas na het watte-
ren voeren.

Vanuit het midden van de
stof naar de kant toe
werken.

Als u effen stof gebÍuikt en
het motieÍ er met de hand
op getekend moet worden
(aÍb.2), als volgt te werk
gaan:

l,/otieven op dunne door-
schijnende stoÍ, bijv organ-
die, tekenen.

L2
De bovenste laag stoÍ, wat-
ten en organdie aan elkaar
hechten.

Spanning van de boven-
draad vergroten en motie-
ven van links stikken.

' l l
o@

a Naaivoet: zigzagvoet 0 of
boventransportvoet 5O'
of leervoet 55'
oÍ open borduurvoet nr. 20".

a Garen: dun onzichtbaar
nylon garen oÍ borduuÊ
garen nr.60 (stopgaren) of
nr.30.

Als u onzchtbaar nylon ga'
ren gebruiki, dan borduur-
garen nr.60 (stopgaren) of
nr.30 als onderdraad ge'
bruiken en de bovenspan-
ning verminderen.
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Quilting uit de de hand - Patroon op de stof overbrengen

B. lltatteÍèn van klelne
a]|lstleke motlêYen

Voorbereidino
a Steekkeuze: ------

' l l
.@

a Naaivoet: stopvoet 9 oí
voet voor borduren uit de
hand 24'.
a transponeur: Ë$ltÊ
a Garen: dun onzichtbaar
nylon gaÍen of borduur,
garen nr. 60 (stopgaren) of
nr.30.

Als u onzichtbaar nylon ga-
ren gebruikt, borduurgaren
nr. 60 (stopgaren) of nr. 30
als onderdraad gebruiken
en de spanning van de bo-
vendraad vêrminderen.

Werkwijze:

StoÍ voorbereiden zoals bij A
oescnreven.

Het werk in een borduur-
raam spannen.

De onderdraad door het
werk naar boven halen, bij
de eerste steken het einde
van de draad vasthouden
en het motieÍ naaien.

Van het midden van de stof
uit naar de kant toe werken.
Het raam kan naar wens ge-
leid worden (op blz.45 is be-
schreven, hoe het raam
vastgehouden moet
woroen).

Het watteren uit de hand
wordt aan de goede kant
van het werk gedaan, zon- >
der dat de motieven eerst
op de stoÍ getekend
worden.

Door€laan

Doorslaan is het overbren-
gen van het patroon op de
stof (afb. 1).

Opmerklng: De machine
moet altijd worden ingesteld
voordat dê naaivoet wordt
aangebracht.

Voorbereiding:

. Steekkeuze: ,ítfiÀ

. Steekbreedte: 2

. Steeklengte: 5

. Naaldstand: midden
a Naaivoet: doorslagvoet 7
r Garen: naaigaren

a Naald: 80

A
Spannlng:

De spanning van de boven-
draad moet, zoals op de afb.
te zien is, minder strak zijn.

Na het doorslaan de span,
ning weer in de normale
stand terugbrengen.
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Doorslaan

Werkwijzei

De lijnen van het paÍoon
met krijt op een kant van de
stoÍ overbrengen.

Patroon verwijderen en de
twee lagen stof op elkaar
spelden.

Het eind van de boven-
draad door de naaivoet
naar achteren trekken.

Bij de eerste steken de uif
einden van de beide draden
vasthouden. Langs de krijf
lijnen doorslaan (afb. 2).

De twee lagen stof voorzich-
tig uit elkaar trekken en de
draad doorknippen (afh 4).

Opmerking:

Bij lange naden is het niet
nodig om de hele naad
door te slaan. Een paar ste-
ken naaien, naaivoet om-
hoogzetten, naaiwerk onge-
veer 5cm doorschuiven en
weer een paar steken
naaien. Voor het openknip-
pen de langê steken aan
beide kanten doorknippen.

Als u het werk bijde machi-
ne weg haalt, de uitêinden
van de draden samen met
de stof vasthouden (afb.3).

^3

Om de hoeken ook door te
slaan, de l i jnen ca.2cm lan-
ger maken (aÍb.5).

De punt van een figuurnaad
door een dwarse lijn bij de
Punt Precres aangeven
(alb.6).
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Doorslaan

Doorslaan van enkele
punten

Het is niet altijd nodig om
een hele naad door te
slaan, d.wz. een paar ste-
ken op een bepaald PUnt
zijn voldoende, bijv. bij de
hoeken van zakken (atb. 1)i

Voorbereiding:
. Steekkeuze: /WWl
. Steekbreedte: 5

. Steeklengte: 0

. Naaldstand: midden

a Naaivoet: doorslagvoet 7

r Garen; naaigaren

. Naald: 80
a rransponeur. Irllllf,

Werkwijze:

De punten met krijt van het
patroon op de stoÍ oveÊ
bren9en.

Het patroon verwrJderen en
de beide lagen stoÍ aan el-
Kaar speloen.

Sommige patronen hebben
kleine gaatjes om de ver-
schil lende punten aan te ge-
ven. In dit geval moet het
patroon niet verwijderd wor'
den. De steken kunnen
door de gaatjes heen ge-
naaid worden (afh 2).

Het eind van de boven'
dÍaad door de naaivoet
naar achteren trekken.

Beide uiteinden van de dra-
den vasthouden en een
paar $eKen naaren.

N aaivoet omhoogzetten,
draden ên de stof samen
vasthouden en het vol'
gende punt doorslaan
(afb. 3).

De lange dÍaden, tussen de
verschillende punten aan
beide kanten van de stoÍ,
afknippen.

Patroon veÍwijderen.

De lagen stoÍ voorzichtig uit
elkaar trekken en draden

V 3 doorknippen.
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,, Laddersteek" (l m itatie-ajourzoom)

,,Laddersteek" met
doorslagvoel

Op deze wijze werden oor
spronkelrlk twee agen stof
aan elkaar genaaid. als het
niet te z en mocht ziin, dat er
een naad genaaid moest
worden.
l\y'et d t soort ajourzoom kan
bijv een groot taÍel aken
worden genaard, of er kun-
nen versrenngen worden
aangebracht.

Voorbeeiding

o Steekkeuzer /WV\M

. Steekbreedte 2
o Steeklengte: b jna 0 (al
naaÍ stoÍ 4-10 punten,
proeÍlapje maken)
a Naaivoet: doogslagvoet 7
a Garen: borduurgaren
nr.30

. Naa d 80

Spanning:

De spanning van de boven-
draad moet m nder strak
z1jn, ze aÍb. 1

Na aÍ oop moet de span
nrng weer n de normate
stand leruggebracht
worden

Werkwilze:

Het e nde van de boven-
draad door de voet naar
achteren trekken. Bij de eeÊ
ste steken het u teinde van
de beide draden vast
noucen.

De twee agen stoÍ aan el
kaar naaien, breedte 1 5 cm
(afb. 2).

A s het werk uit de machine
wordt gehaald de u teinden
van de draad Samen met de
stoi vasthouden

De twee lagen stoÍ goed uit
elkaar trekken, de naad stri j
ken en omnaaien (afb 3).

Aan de goede kanl rechts
en links van de laddersteek,
elk een nj siersteken naaien
(aÍb.4).

De laddersteek kan, indien
gewenst, aan het ernd
samengetrokken worden
door in het midden van de
laddersteek een naad te
maken met een dr evoudige
rechte steek, naarvoet ni: 1.
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,,Laddersteek"

,,Laddersteek" met
biesvoet

De twee kanten vàn het
naaiwerk aÍwerken zoals oP
blz. 19 beschreven, ,,Fijne
kantatwerking met parel-
garen .

(Bij de biesvoet met 7 glêu-
ven, parelgaren nr 8 gebrui-
ken, bijde biesvoet met 5
gleuven, parelgaren nr. 5.)

Voorbereiding:

a Steekkeuze: {.r'tta{+f
. Steeklengte; 2

a Naaivoet: biesvoet 31 met
5 gleuven oÍ biesvoet 32
met 7 gleuven. Bij de bies-
voet met 5 gleuven wordt de
ajourzoom iets breder dan
bij de biesvoet met 7

a Garenr borduurgaren
nr.30 oÍ nr.60 (stopgaren).

a Naald: 80
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Werkwijze:

De beide kanten zó onder
de naaivoet leggen, dat ze
rechts en links door de gleu-
ven van de biesvoet glijden
(alb.1).

De stof gêleiden zoals oP
afb. 2 te zien is.

( r

^-
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Rimpelen

Voorbererding:

o Steekkeuze: vAl
. Naaivoet: 3 (knoopsgat-
voet)

Parelgaren (nr. B oÍ 5) twee-
maal zo lang als de stof af
knrppen.

Naa d in de middelsle stand
brengen en n de stof ste
ken. Boven en onderdraad
van opzij onder de naa voet
eggen

De us dle bij het dubbel eg-
gen van het garen ontstaat
over de middelste punt van
de knoopsgatvoet eggen.
Het uite nde van de draden
naar achteren leggen en de
naa voet omlaag zelten
(aÍb. 1).

Garen aan de voorkant van
de voet optrekken (aÍb. 2) en
naaien. Aan het begin en
eind van een íl telkens een
paar steken met verzonken
transporteur naaiên.

Naa werk uit de machine
nernen; de stoÍ r mpelen
door aan het parelgaren te
treKKen.

De uiteinden van de draad
achter de naaivoet vasthou-
den en de lus losmaken.
Garen naar voren trekken,
daarbij 1 ggen de korte ein-
den van het garen achter de
naaivoet (afb. 2).

f2
^1t=ry Smal e stukken stoÍ of

dunne stoffen kunnen ook
met 2 ri len rechte steken,
engte 5, worden genaa d
De stof rimpe en door de
onderdraad aan te trekkenr;;
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Rimpelen

Rimpelen met de rimpel-
voet

A. Rlmpelen van een-
voudige stoflen

Al een mogeli jk bij dunne
en zachte stotfen.
a Steekkeuzer ------
. of /ÍV\rd
. Steekbreedte: 0 5
. steeklengte 2-5

Opmerking: Hoe sterk de
stoÍ gerlmpeld wordt,
hangt aÍ van de steekleng'
te. Als de stoÍ nret steek
lengte 5 niet voldoende
gerimpeld wordt, andere
onderdraadspanning
nstellen (naaien van
knoopsgaten). Bij het rim
pelen rnet de rechte steek
wordt door de zadelsteek'
auromaal eveneens
bereikt, dat de stof meer
gerimpeld wordt.

a Naaivoeti rimpelvoet '16

oÍ 17.

Garen door het gaatje van
de rimpelvoet ri jgen.
Als u begint met naaien, de
beide uiteinden van de
draad vasthouden en een
naad naaien.

B. Rimpelen van een
stuk stot en dlt tegeliik
aan een tweede siuk stoÍ
vaslnaalen

o Steekkeuze: ------
. Steeklengte: 2 4
a Naaldstand: naar keuze
(zie opmerking).
a Naaivoet: rimpelvoet 16
aÍ 17.

De stoÍ onder de naa voet
leggen en de bovenste
laag stof in de gleuÍ van de
naaivoet schuiven (aÍb. 1).

Opmerking: Door de ver
schil lende naaldstanden
kan de breedte van de
naad gevarièerd worden.
Blj naaldstand rechts is de
naadbreedte smal, bij
naa dstand links wordt de
naad het breedste.

54

^1Onderste stuk stof rnet de
linkerhand geleiden,
bovenste stuk stoÍ met de
rechterhand (aÍb.2).

Blj het naaien van de rim
pelnaad de bovenste laag
stof iets naar rechts
trekken.

Het bovenste stuk stoÍ bij het
naaien rets strak houden.
Daarmeê wordt gerêgeld
hoe sterk de stoÍ wordt ge-
rimpeld.

Om de gerimpelde stof heel
precies op het kledingstuk
te kunnen naaien, de beide
stukken stof doormidden of
in vieren vouwen en met krijt
attekenen.

.,' . 
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Elastiek aannaaien

Rimpelen van elastiek

Elastiek (voor zachte stoÍ-
Íen dunne tot iets dikkere
kwaliteit)

Voorbereidrng:

a Steekkeuze v^-vl
a Naaivoet: 3 (knoopsgat-
voet)

Een stuk elastiek aÍkn ppen
Dit moet ongeveer 172 keer
zu d/ ,q z t  d ó uc óLUl

Naad n middelsle stand
hrê^^êá ên .  dê at^ l  c ia

ken. Boven- en onderdraad
van opz J naa$ oe naa voei
reggen

De ius die ontstaat b j het
dubbe eggen van het ela-
stiek over het midde ste
haakje van de knoopsgat-
voet leggen. De u teinden
vaf het elastiek naar achte-
ren leggen en de naaivoet
ómlr:^7êt iên / : íh ?l

De uite nden van hel e a-
st ek achter de naavoet
vasthouden. De us van het
haakje nernen Dan het e a-
st ek naar voren trekken.
Daarblde korte uite ndeo
vaf het e aslek achter de
naarvoet aten z tten (aÍb.4).

ÍranspoÍteur weer omhoog
zetten. Elastrek aan de voor-
kant van de naaivoet aan
trekken en naaien; daarbrl
het e ast ek strak houden.

Hoe strakker u het e ast ek
houdt, dês te nauwer wordt
de naad

Aan het ernd van de ri l een
paar steken met verzonken
transporteur naa en.

I
t=g3n

tf
A3

ry
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Aannaaien van elastiek en band

Rimpelen met breed
elastiêk

Voor ondefgoed, nachtkle
d ng, sportkled ng, n de
tail le van kled ngstukken en
In mancneten.

Een passend sluk breed
elastiek afmeten en at
knrppen.

StoÍ r mpelen in de lengte
van het elastiek (r mpelen
b z.53).

. Steekkeuze: /\JL/\
a Naaivoet: zigzagvoet 0

E astiek op de gerimpe de
naad vastspelden en vast
naaien.

Bij een smal e elastieken
band éen ri j naaien, bij bre-
derelast iek2à3r i jen.

R mpeldraden verwijderen.

Bij tricotage de overtollige
stof langs de naad
afknippen.

Bil geweven stoÍïen, voor het
rimpelen, dè stoÍ in de
breedte van het elastiek
omslaan, en wel aan de kant
waar het elastiek er op ge,
naaid wordt. Er op letten,
dat de stofkant door het eia'
stiek overdekt wordt.

;  -á--
- ] '

Rimpelèn met meervou-
dig êlastlek (Band met
,,ingeweven" elastiek)

Voor ondergoed en nachf
kleding, sportkleding, in de
tail le van kledingstukken en
ter afwerking van rnouwen.

^1Voorbereiding en werkwijze
ziê,,Rimpelen met breed
elastiek I

Om het naaien te vergemak-
keli jken, wordt een andere
naa voet gebrurkt.

r Steekkeuze: A-l\-/\

a Naaivoel: 3 (knoopsgat-
voet)

Het elastiek zo op de stoÍ
leggen, dat de verschil lende
draden elastiek bij het
naaren door de gleuven van
de naaivoet open (afb. 1).

,
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