lnhoud
A

L

Aannaaienvan elastiek
en elastieken
band 55-56
Afwerkenvan de
stoÍkant 18
AÍwerking
(metfestonsteek) 20-23
Ajourzoom 31
Ajourzoom(imitatie,
laddersteek) 51 52
Applicaties 37-42

Laddersteek(imitatieajourzoom) 51-52
M
lvlonogrammen
uit de hand 44-45
lVonogrammen
met cordonnaad 43
l/otieven 16-17

B

N

Biezenen plooien 33-36
Boorden 12-15
BoÍdurenmet siersteken/
boorden 9 11
Bordurenmet siersteken-

Naaienvan hoeken 6-8
P

Borduren
met
tweelingnaad32

Patroonop de stof
overbrengen 48-50
Plooienen biezen 33-36

c'

a

Cordonnaadnaaienvan hoeken 6-8

Quilting(watteren) 46 48

^r ^^.l r ê^Ál ê

?- 6

R
D
Doorslaan 48-50

Rimpelen 53 54
Rimpelenvanelastiek 55

E

s

Elastieken elastieken
band(aannaaien)55-56

Stofkant
enzomen 19
T

F
Fêstonsteek 20-23

Tweelingnaald
(borduren)32

G

w

Grondregels
- borduren
metsiersteken 3 5

Watteren(quilting) 46 48

z
I
lmitatie'ajourzoom
(laddersteek) 51-52
K
Kantaannaaien 28-30
Kantaannaaien/
ajourzomên 30
Kantnaaienmet
borduursel 28

Zomen 24-27
Zomenen stoÍkanten19

GeachteBERNINA-cliënte,
diemetde
De BERNINA
1130iseennaaimachine
is uitgerust
en u dan ookeen
modernste
technologie
grootaantalmogelijkheden
biedt.
deel2, willenwijsuggesties
Met,,MijnBERNINA-boek'l
1130optimaal
kunt
entipsgeven,hoeu uw BERNINA
gebruiken.
aanschousoortennaaiwerk
Wijhebbenverschillende
voorzien,
om u een
welijkbeschreven
en vanillustraties
paarideeènte gevenvoorcreatieÍ
Wij
naaien. hopen,
dat wij uw smaakhebbengetroffenen dat onzeaanwijzijn.
te begrijpen
zingenvoorhetnaaiengemakkelijk
zijnnietalleenvoorervarennaaisters
Dezevoorstellen
als
hebben
danookzoweleenvoudige
bedoeld,en wij
hedenuitgezocht.
ietsmoeilijkerewerkzaam
veelprettigeuurtjestoeen
Wijwensenu bij uw naaiwerk
tot uitingzultkunnen
hopen,datu uw helecreativiteit
0rengen.
groeten,
Metvriendelijke

Oaa-\{<\, ;rtt ,L
presidente
vande Íaadvanbeheer
OdetteUeltschi'Gegauí,
AKTIENGESELLSCHAFT
FRIÍZGEGAUF
TG,Zwitserland
CH-8266
Steckborn
BERNINA-NáhmaschinenÍabrik,

BERNIN'f E

- grondregels
metsiersteken
Borduren
B I coÍnpactesteken.brlv.
ooK oJeencompacl e
cordonnaadrfoetbJhet
gebruk vandikkerborduurgareneventueeeengrotere
steekengtewordennge
steld(afb 2a).Bilsteekmotevend e n etcornpactzln
heeÍthetgebrurkvangroÍ
oorouurgarenw engoT
geenInvoeo op oe
steekengte(afb 2b)

Naaigaren
VooÍhetnaaen vansrerste
ke ncle n tz o r nogelk at ld
macnne oorouurgaTen
nr 30 te wordengebrukt.
Àrt.-ê.'rrl

\r^ ^r d o n r:.

rnachlnes gemaakt
(a Íb1 a ) .D t gar ens ge
maaklvang anzendkatoen,
wat het eÍÍectvan het bor
duursenog verhoogt

Ê"
ï;
L

I

3
i,.

?:.

È'
i::

naagaren
Synthetisch
g anstvee rn nqer

Èi

Er z ln ook speca e borvankunstzlde
duurgarens
verkrjgbaard e sterk
g anzen.iun slructuurver
ersteenm nderstrakke
ng oan een
DOVenSpann
norTna
e oTaao.

\;

i-

5.;Q

c

VoordLrnne
stoÍlenmoeteen ^ 1
zeerdunnedÍaad(d !\/ z
rnacnne ooTOUUrgarea
fr 6 0 : s t opgar en) wo rd e n Naalden
gebrukt Vooranderestot.
Íen s d l garenechterte dun A, Àó Ló ?ê ',,n dê á:t.l
/l Itó m^êl
êr
lêltên
/1:i
(aib 1b) Hel kanecfrteÍa s
'
^^
de dÍaadgemakkelk door
nandilo rdLrurg aren \!orclen
hetoog vande naaldg ldt
gebruk1
ên

De d ktevanhetgarenheeit
nvoed op de sleekdcht
he d en ook de drktevande
gebruikte
stoÍspeet h erbl
eenÍol.

^^^^,.

1..^ó
^ó

^

ê

F
c
,i

E
Á
Ë

l

aan de voorkantvan de
naald past

L2

Naaigaren
nr.30
Machrneborduurgaren
nr.50
Machne'borduurgaren
en 60 (stopgaren)
nr 100/3
Naagarensynthetisch
KunstzildegaÍen
V3

Naaienmel onderlaag
a BrjhetborduÍenvancordonnadenen compacteste'
kenaltjd pap er' onderhet
naarwerkeggen,dat na het
borduÍenverwlderdkan
woroen.
' Perkamentpapier.
schrljÍmachnepapiei:onbedrukl
krantepap
er is h ervoorge
schkt,zrldepaper echter
neI

a Doorde onderaag wordt
vermeden,datde stofkreu
ke t, u tgerektwordt oÍ samentrekt(aÍb 3)
. B j haastallestoÍÍenrnoel
meteen
b j alles ersteken
onderlaaggewerktworden.

Naalddikte
naaldnr B0
naaldnr.70-80
naad nr B0
naaldnr 80 90

,

rh

- grondregels
Borduren
metsiersteken
Naalvoeten
a Naaivoetenzijn een grote
hulpbij hetnaajen.
a Naaigarenen slofzijn van
verschillendekwaliteit.Er
wordenvoortdurendandere
eisenaan gesteld.Daarom
kunnenmeteenandere
naaivoetsoms betereresultatenwordenberêikt.

Gelelden van de stoÍ
a Net als bij iederander
naaiwerkdient de stoÍook
bij het bordurenvan siersteken nauwkeuriggeleidte
worden.
gebruiken.
a Aanschuiftafel
. Er op letten,dat de stof
gelijkmatigonder de naaivoetdooÍ loopt en nietnaar
achterenoÍ naar de kant
wordt getrokken.
a Grotelappenstofmoetên
bij het bordurendoor de
aanschuiftafelgesteund
worden.
a Nied aan de stoÍtrekken
en er niettegen duwen
(aÍh 1).
. Als dikkerestofienniet
goed geleidkunnenworden, is de steekdichtheid
klein.In dit geeventueelte
val een groterestêeklengte
instellen.

a [/eestal hebbende gegevensvan een naaivoetbetrekkingop het gebÍuik voor
één bepaaldesteek.Voor
het naaienvan een blindzoom wordt bijv de blind'
zoomvoetnr.5 aanbevolen.
Als deze steekechterals
siersteekdient,moet naaivoetnr.0 of 6 wordengekozen.

. Op afb.1,rijA, zietu een
gelijkmatigmotiefdat bij
goed geleidenvan de stof
wordt bereikt.
. Op aíb.1, rij B, is te zien
wat het resultaatis, als de
stofondeÍ de naaivoetdoor
naarvorenwordtgeschoven.
. Op afb.1, rij C, zietu wat
het resultaatis,als de stoftegengehoudenwordt.

a DaaÍomwordt voor sommige hieronderbeschreven
soortenborduurwerkde gebruikelijkenaaivoetnietgebruikt.
a Specialenaaivoeten,die
niettot de standaardtoebehorenvan de naaimachine
behoren,zijn met een sterretje(") aangegeven.

h
h
F
F

Borduren
metsiersteken
- grondregels

Parallelnaalenvan motlêven

a Het motieÍloopt verder
door dan het eind van het
motieÍin rijA:
1.
Bij het naaien van het volgênde motisfde stoÍlets
naarvorenscnuiven- uw
vingersliggendaarbijlinks
en rechtsvan de naaivoetoÍ
2.
naaldomhoogzettenen op
de goede plaatsin de stoÍ
steken.

a Steekkeuze: .o^ay

t

i'+

. RijA naaien(afb.2).

'l

Ë

b

"-'Ë'9

a Naaldpreciesnaasthet
beginvanrijA in de stoÍstekenen de kantvande naaivoetlangsrijA gèleiden.

In de regelis de eerslêmethodeaante bevelenbijhet
boÍourenvancompacte,
doorlopende
motieven
en
detweedemethodebijhet
bordurenvanmotieven
die
nietcompactzijn.
r ToetsE ingesteld
latenen
naiedermotieÍte werkgaan
zoalshierboven
beschreven,

Het einde van het motiefligt
voor het eindevan het
motiefin rij A:
'L
De stof bij het naaien van
het \olgende motieÍietstegenhouden- uw vingers
liggendaarbljlinksen rechts
van de naaivoet- of
2.
naaldomhoogzettenen op
de gqede plaatsin de slof
steken.

a RijB naaien.Demachine
sloptautomatischaanhet
eindvanhetesrstemotlef.
Naaivoêt
omhoogzetten
en
kijken,ofde naaldprecies
op dezelfde
hoogtestaatals
bijheteindevanhetmotief
in rijA.Alsditniethetgeval
iq danalsvolgttewerk
gaan:

F

L2
Ë

F

F
F
F
P
F

F

Partllelnaalonvan
motleven
Alsde stekenvande eerste
rajbijhetnaaienvande
lweí''deri onderde naaivoet
vêíopen,moetde stofbij
haastiedermotieÍietsnaaÍ
\0rengeduwdworden
(aÍb.3).
vv
a Steekkeuze:
ol*

P .l
F

. RijAnaaien(afb3).

F
P
E
E
E
E
E
4

.l* .g

a MetrijB nètzo beginnen
alsA en naaienalsboven
beschre\í-.n.

Steeklengte
Alseencompactesteêk
wordtvereist,\ ordt de
steeklengte
in dit boekals
volgtaangegeven:
a bijna0 (alnaarsoortsloÍ
4-10markeringspunten).
Dezeaanduiding
heeÍtbetrekkingop de slippelsoÍ lijnenvande steeklengteschaal.Aande handvan
dezepuntenkandezelfde
steeklengte
latersteeds
weeropnieuwwordeningesteld(aÍb.4).

- naaienvanhoeken
Cordonnaad
Ho€kennaalenmet de
cordonnaad
. Steekkeuze:/Wl/vl
. Steekbreedte:5

bijna0 (al
. Steeklengte:
naarsoortíoí 4-10markeringspunten).
borduurvoet
a Naaivoet:
nr.6oÍopenborduurvoet
nt.20'.

Open hoèk
Totop één steekbreedtena
totaande hoeknaaien.De
naaldaan de binnenkant
van de coÍdonnaadin de
stolsteken(.). Het werkomdraaienen verdernaaien
(afb.2).
Gesloten hoek

L2

Íot preciesin de hoek
naaienen de naald precies
in de hoek in de stoÍsteken
(.). Naaivoetomhoogzef
ten, het werk omdraaien,
naaivoetweer omlaagzetten
en verdernaaien(aÍb.3).
Dlagonale hoek
Totpreciesin de hoek
naaien.Als de stoÍnaar
rechtsgedraaidwordt,
naaldstandlinkskiezen.Als
de stofnaar linK gedraaid
wordt,naaldstandrechts.
Naaldaan de met de naaldstandovereenkomende
kant,d.wz. in de uiterste
hoek in de stoÍsteken.
Het werk omdraaien.
0 inZigzag-steekbreedte
stellen.Langzaamverder
naaienen tegelijkertijdde
langzigzag-steekbreedte
zam en gelijkmatigweeÍ op
5 draaien.De steekbÍeedte
moetweer op 5 ingesteld
zijn,als de anderekantvan
de eerstecordon-naadrijbereiktis (aÍh 4).

Als na het draaienvan de
stofoverde al genaaidecordonnaad heenwordt genaaid,moet de stoÍeventueelverdergeschovenworden, zodatde naaivoetniet
aan de al genaaadecordonnaad blijÍthangen.De stof
met uw vangersvasthouden
(afb.1)en ietsopschuiven,
tot de naaivoetweer gliidt.

3

J

Cordonnaadnaaienvanhoeken

.i
AÍweÍkenvan stoÍkant
met cordonnaad

J
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Naaienvanhoeken
Naaien van hoeken

.r

Compacteen van linksnaar
rechtsgeborduurdemo'
tieven.

.D

a Steekkeuze:naar believen
a Naaivoêt:borduurvoet
nr.6oÍ open borduurvoet
nr.20".

instellenen laatste
motieinaaien.

{
. Naald bij punt A weer in
de stoístekenen tot C
naaien.
voor hêt begin van
a |f
b
het laatstemotiefin'
stellen.

.rÍ
. Naaldpreciesin hoêkA
in de stoÍsteken.
a VanA naar B naaien,voor
het laatstemotieÍstoppen.

Berekêning van hoeken
(bijdoorlopendeborduurmoteven)
o Steekkeuze:naar believen

borduurvoet
a Naaivoet:
nr.6ofopenborduurvoet
nr.20..
a Op een restjevan dezelÍdestoÍals proefminstens6 motievennaaien
(afb.1).
a Aan eén kantreststof
preciesnaastde steken
afknippen.

. Dit proellapjeop de afgetekendehoekleggenen het
eind van de motieven(minstens6) op de stofoverbrengen (afb.1).
a Íot de eerstevan de 6 at
getekendeplaatsennaaien
(afb.2).
. Als u ziet,dat het borduur
sel na 6 completemotieven
nietmet de hoek afsluit,de
stoÍietsopschuiven,iets
eraantrekkenoÍ tegenhouden.Op dezemanierwordt
de lengte(grootte)van de 6
motrevenaan de lengtevan
de stoÍaangepast.

Draairlchting

Bij haastalle borduurmotieven zien de hoekener ver'
borduurmotief schillenduit,al naargelang
a Willekeurig
oÍ de stofnaar rêchts(afb.a)
oÍ naar links(afb.b) gedraaidis.

V3
a.Naarrechtsgedraaid

b.Naarlinksgedraaid.

DitkanechteÍdoorgebruik
van het spiegelbeeldworden vermeden(afb.c en d).

c. Naarrechlsgedraaid.

d. Naarlinksgedraaid.

Bordurenmetsiersteken/boorden
Voorhet bordurenvan boorden kuntu alle beschikbare
stekenwillekeurigcombineren.Hieronder
wordenverboordenbeschillende
schreven,om te begrnnen
eenvoudigevoorbeeldenên
daarnaenkeleinteressante
combinatiesvan steken.
De grondregelsvoor het
naaienvan sierstekenvindt
u op blz.4en 5.

€
É
oÍ

e

=l "B,o Ë*
J,<

=.

_1

^
o ' € 3 er r lè 6)

í6lao ).e:-Íg o

Naaien van lrYeeoÍ meeÍ
riien met dezelÍde siêÍsteek
Opmerking:
Voorhet naaienvantwee
parallelverlopende
rijenmet
dezelfdesteekzilner twee
mogelijkveÍschillende
heden:
A. Eersterij naaien,stoÍ
draaienen tweederij
naaien.Ditis de eenvoudigstemethode,die bij een niet
alte grotelapstoÍgebruikt
Kanworoen.
B. Eerstêrij naaien,naar het
beginteruggaanen de
tweederijin dezelÍderichtingnaaren.Om er voorte
zorgen,dat hetmotieÍin de
tweederilin spiegelbeeld
genaaidwordt,de volgende
toetskrezenl

Ee
?BË4Ê
e; € 9Ë 4'" - 6
ip
= gBE-*\ so l

.D
tl

o

3

Voorbeelden
vooÍ methodeA resp.B:
*aa'à{+f
a Steekkeuze:
a RijA naaien.
a Steekkeuze:ffnTf
5
. Steekbreedte
. Steeklengte:bijna0 (4-10
al naar
markeringspunten
soon stoÍ).
. Rij B en C naaien(boven).
Daarbijde rand van de naai'
voetnaastrij A geleiden.

Bordurenmetsiersteken/boorden
a Steekkeuze:.o^o,
tl*

o Steekkeuze:rrarra
a RijA naaien.
a

. Rij A naaien.
a t:_

,:i+

arÉ
a Rij B naaien.De stofdaar
bijzó geleiden,dat de ste'
kenA en rij B tegen elkaar
aan komen.
a Steekkeuze..á/

.É
. Rij B naaien(blz.9). Daar
bij de rand van dê naaivoet
langs rij A geleiden.ControlerenoÍ motiefparallelver
loopt(blz.5).
a Steekkeuze: ****
a Rij C naaienen de stof
daarbijzógeleiden,dat de
naaivoetpreciestussenrijA
en rij B loopt.

t!a RijC naaienen de naaivoet daarbijlangsrijA ge
leiden.

tif
.É
a Rij D naaienen het motieÍ
daarbijop Íij C aHemmen.

a Kantlineaalaan de naaivoet,borduurvoet6 of open
borduurvoet20* zó bevesti
gen, dat de aÍstandtot het
midden van de naaivoet
a Steekkeuze:\r\,t

. l!\
aiÍ

. RijA naaien.

rrÍ
.l f
a Rij B naaienen kanf
lineaaldaarbijlangsde binnenkantvanrijA geleiden.

10

.,if
.| f
. RijC en D naaien.

+.ra++o+c
a Steekkeuze:
. fI

tv

. Rij E naaien.
a Steekkeuze: ,r I
^

.l !\
lv

. RijF en G naaien.DestoÍ
geleiden,
daarbijzó
datde
preciesop de lijn
naaivoêt
tussênde rijênA,/Cen B/D
loopt.

-.J

Bordurenmetsiersteken/boorden

=
=
=
=
=

f
I
=

f
f

Bordurenvan identieke
rijen met verschillende
siersteken
Voorhetbordurenvantwee
dezeÍde r len mettweeverschllendesiersteken
(aÍb 1)
oÍ rneteens ersteeken het
sp ege beeldh ervan(aÍb2)
z ln er netalsvoorhetbor
durenrneleens erstêek
tweeverschillende
method e n .d w z het wer k wor d t
nadatde eersteíl k aar ts
gedraaidoÍ de tweeder j
wordtvaf hetzeÍde puntu t
ge n a a rd
a s deeer s ler j l n
d 1gevalrnoetvoor het begrnvande tweederll

de nstellrng
vande ma
chrnewordenveranderd
Alsde stofwordtgedraad
nadalde eersterlk aar rs
rnoetu voor de tweedell
met het tweedernotiefvan
de r I beginnen(aib.1 en 2)
A s er n et genoegp aatsis
om de stoÍom te draaien,oÍ
a s d t vanwegehet rnoteÍ
nretmoge lk s, moetde
naamachrneandersgepro
grammeerdworden Daar
brlwordende rnotieven
voor
de twêedeíl n omgekeerde
vo gordegeprogrammeerd
In drt geva rnoeta s volgite
werkgegaanworden

f,
=

f
f
f
f
f
f
f
I
f
f
f,
I
f

r
I
I

r

1. BoÍdurenmet verschillende siêrsteken:
.
o
.
.

Steekkeuzes!ê!a
MEM 1x
Steekkeuze:\-,^-^.
MEM1x

tii
a R IA n aaen
e CLR
a Steekkeuze:a\óz

.D
I

2. Bordurenmèteen siersteek,aÍwisselend
normaalen in spiegelbeeld:
. Steekkeuze:s!ê,&
r ME M l x

oD
rj

. ME M 1x
tl a R IA naai en
r C LR
a Sleekkeuzers\êa

. MEMTX
. Steekleuze \,\-,r,

oD
i

.D
i

o ME Ml x

r MEM l x
tl*

oD,
..1i
. ME M1x
ti i

. |f
.D a RIB n a aien.Daar blaa n
dezelÍdekantbeginnenals
voor fll A

a R j B naai en.D aarbiaan
l
dezelídekantbeg nnenals
voornl A .

I
I
tl

van boorden
Voorbeelden
BooÍd nÍ 1 - De stof kan gedraaidlvordenof de machine moetandersgeprogrammeerd!,!oroen.

É

o Steekkêuze:$ra{atc
. I'EM 2x
a Steekkeuze:,r ,r
^
. MEM1x

.D

. ilEll 1x

.X

o MEÍll 1x

.,r+ .

E
E
E

E
É
É
É

E

É

. BijA en B naaien.Bijhet
naaienvanrij B de kantvan
langsÍijA gede naaivoet
leiden.
. CLR
a Steekkeuze: ,|,r
^
. RijC en D naaien.Bij het

É
É
É

naaiênvan rij C de kantvan
de naaivoetlangsde middelstelijn van rij A geleiden
en bij het naaienvan rij D
langsde middelstelijnvan
rij B.

É
É
É
É

Boordn[ 2 - Denaaimao CLR
chinemoetnade eersterij
opn€uwgeprogrammeeÍd a Steekkeuze:rrÍT
a Naaldstand:rechts
woroên.
a Steekkeuze:toro
. lÍEM 1x
t\r\
a Sleekkeuze:
aE1x
'Í+

. RijA naaien.

. CLR
a Steekkeuze: 1614

.D
{
. llEll 1x

a Sleekkeuze:,t\r\

a Rij C en D naaienen de
kantvan de naaivoetdaarbij
langsde lijntussenrijA en
rij B geleiden.
r Steekkeuze: .-e-r-.t
. Steekbreedte:5
a Rij E en F naaienen de
rand van de naaivoetdaarbij langsde rechtesteeklijn
van de rijenC en D laten
ropen.

É
É
É
Ê
É
É
É
É
É

.N

É

o MEM 1x
tt*
t
Ê

É

a RijB naaienen de slot
daarbijzogeleiden,datÍij B
enA tegenelkaaraan
komen(controleren
oÍ het
motietparallel
verloopt,
blz.5).

É
É
É
É

E

T Boorden
I Totop hedenwerdenvoor
a Steekkeuze:
au>
de boordende normalesteI kenvan de naaimachinege- 'l) '- t*
Zoalsin boek 1,
. RijA naaien.
I bruikt.
blz.32,beschrevenis, kunnen de basissteken
echter
o CLR
aanmerkelijkveranderd
I worden,
ofi (1stestapknoopsgat)
als ze met de luncgecombineerd
worden.
T ties
. Steeklengte:1Y2
Hierondergevenwij u een
paarvoorbeeldenvan booÊ .l !r,
den, waarbijdeze steekT variaties
gebruiktworden.
. MEM 1x

l
T

'l
r MEM1x

.rf

f

a De rijen B ên C naaien,
waarbijde rand van de naaivoet naar rijA wordt geleid.
r GLR
a Steekkeuze:rrÍT
a De rijenD en E naaien,
waarbijde rand van de naaivoetnaar rij B en C wordt
geleid.

t
I
I
I
L
I
L
L
L
L
L
L

t
1
1
L

t
t

a Steekkeuze:fffff
a-3x
ad

.D

. MEM]x

.rf

'l

. RijE naaien.

o MEM1x
. RijA naaien.
a De kantlineaalaan de
naalvoetbevestigen,zodat
de afstandnaar het midden
van de naaivoet2 cm bedraagt.
. De rijenB en C naaien,
waarbijde kantlineaalaan
de binnenkantvan rijA komt
te liggen.
. CLR
a Steekkeuzê: acctfcóa

. l !\
lv

a--

l

arll
+

1

.f

l

. RijD naaien.

I

4x

I

t!-

Boorden
A s variate op hetcornbineren van mot even kuntu een
zeerattractieÍefÍectbereiken,als u slechtséén motieÍ
gebruikten een boord
maaktdoor het werk aan het
e nd van iedermotreÍorn te
draaen. H ervoorzijner
lweegrondrnethoden,
namejk A en B.

t\

MethodeA
Voorbereiding:
o De gewenstesteekkie'
zen, n hetvoorbeeldis dit:
o Steeklengte:ongeveer/2
(aÍb.'1)of basisinstelling

plusI L
lv

6
a Naavoet:borduurvoet
20'
oÍ openborduurvoet
(dunnestoffeneventueel
mêt

7i^7t^ \/^at

n\

. t - .tr
Werkwjze:
Zó naaienals n afb.2aangegeven,waarbijde rand
van de naaivoetn een
rechtehoekten opzchle
van het al genaaldemotief
staat.De naa d b ilttautornatischin de stofsteken.

Voorbeelden
a Steekkeuze:*{.tr'ri(

. f l)
lv

14

al-

ti Í

o| f

oÁ+

a VogensmethodeA
naaen. Hetgedeete a
wordtveranderddoor toevoegenvan ------ .

a VolgensmethodeA
naaien.

2^

a Steekkeuze:a'*r+tlo
a Steekengte:5

r

H
H
I
>á

Boorden

Ë

Mathode B

Fr
I

Voorbereiding:

>.

>
Ë
h

Ë
È{
L

EI

+
>l
H
>l

a Gewenstesteekkiezen,in
hetvoorbeeldis diti
,\rl
ongeveer72
o Steeklengte:
(aÍb.1)of basis-instelling
plus: ll\
(at6.2't.lV
a Naaivoet:borduurvoet6
oÍ open borduuÍvoet20t
(voordunnestoÍfeneventueelzigzagvoet0).
a ,:i+

.r
Werkwijze:
Zónaaien
alsop aÍb.3te
zienis.Denaaldblijftautoin de stofsteken.
matisch

A1
Als stap3 (c) genaaidis,
moetende beide motieven
preciestegenelkaaraankomen.Andershethandwiel
naar achterendraaien,
waardoorde naald uit de
stofwordt getrokken.

Handwielweer naarvoren
draaienen de naaldop de
juisteplaatsin de stof
steken:
l\y'etstap4 (d) verder
naaien.

3
Voorbeeld:
r Steekkeuze:@

' l r x' - ' *
o MEM1x

't

r MEM1x
ti Í
Voorbeeld:
o|f
a Steekkeuze.
{,*
a i,-

.| f
a VolgensmethodeA
naaien.EÍra stappentoevoegen,zoalsop diagram4
te zrenrs.

. VolgensmethodeA
naaien.
Wij hebben u tot nu toe laten
met
zien,hoe de motieven
elkaaren metde functies
gecombineerd
kunnenworden.Ze kunnenop iedere
soortstoÍwordengebor'
duurd en voor de meest
doeleinden
uiteenlopende
wordengebruikt,tê beginnen met de eerstebabyuif
zettot hetverjaardagscadêauvoor oma.

15

t

Motieven
B j het bordurenvan afzon'
dlenthet
derljkemotieven
motef n één keer
cornplete
zote wordengeborduurd,
dat u nielvande ene Plaats
naar de anderemoetover
sprlngen(watbovendren
ontebare dÍaadrestentot

E
E

gevog heeÍt).Ook hierhebt
u weerde keusultde twee
A en Bi
basismethoden

E

A)Alsde motevenaande'
zelfdekantvan de naalvoet
en e norgen.
begrnnen

E
E
E
E

MethodeA
vanhetmotieÍ
l\y'iddelpunt
aangeven

E

De naaldpreciesn hetrn d
delpuntstekenen zo wer
ken,alsin afb 1 te zrens.
De naaldblijftautomatisch
in helwerksteken.
^1
Voorbererdrng

o Gewenstesteekk ezen,ln
hetvoorbeeldis dit
ongeveer72
o Steeklengte:
(afb 1)of basis-nstelling
p l u s| \
lv
6
a Naavoet borduurvoet
20' (b l
oÍ openborduurvoet
ÍijnestoÍÍeneventueelz gzagvoet0 gebruken)

E

E
Ë

De motievenrnoetenin het
rn dde puntaltijdpreces brj
e kaarkomen.Alsd t n et
hetgevalis handwel naar
achterendraaen. waardoor
de naald u t het werkwordt
getrokken.
Dan handwre
weernaarvorendraaen en
de naaldop de juistep aals
weer in de stoÍsteken.

5

E

E
E

E
E

E

E

T
I

T
Voorbeed

T

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

I

.ii

I

.É
a Naaltu vo gensmethode
A door 4 extramotteventussen de eerste4 motrevenn
a Naaldomhoogzetten
I Steekw sselen .o^o,
. Steekengte:272
ti Í

T
a Naad preces in hetrn d
den van het motieÍin de stof
$eKen.
o|f

. Steekkeuze: t.6l@

ti Í

I

a B motievenbrnnende 8 a
geborduurde
motievennvoegen.

rD-

T

a VolgensmethodeA
werKen.

I

.li\
lv

I

Motieven
B) l\4otieven
die in het midden van de naaivoetbeginnenen eindigen.
Voorbereiding:

MethodeB
De volgordeis hetzelldeals
bij methodeA, waarbijhet
tweedemotiefvan ieder
,,bloemblad"overhet eerste
heenwordt genaaid(afb.2).

a Gewenstesteêkkiezen,in
hetvoorbeeldis dit
rD<D

a Steeklengtei- Voorcompactestekenongevêer72
(afb.2).Vooralleanderesteken basis-instelling
en
. l!\

tv

. of steeklengteaan het
motiefaanpassen.
a Naaivoet:borduurvoet6
of open borduurvoet20' (bij
dunnestofÍeneventueelzigzagvoet0 gebruiken).
.

tÉ

!-

Voorbeeld:

a Steekkeuze:------

. MEM2x
a Steekkeuze:
**{ÉtÊ
o MEM1x

. Steekkeuze:\,,\-\

.t* . I

-----o Steekkeuze:

a VolgensmethodeA
werken.
a Naaldomhoogzetten.
a Steekwisselen:<Dlengte V2.

. ilEM 2x
.| f
. VolgensmethodeB
werken.

orÍ
a Naaldpreciesin het midden van het motieÍin de stof
steken.
.|f
a 4 motievenborduren,volgensmethodeB, binnende
4 reedsgeborduurde
bladen.

I
É

qÍ

re

aÉEeËd
6 Fi fiTÉ 9 ,

EE=.8ff4E,
-a t g 3 Ê * i ld

-3
t

r-

J

j=

Dit soort borduurwerkkan
op de meestesoortenstof
wordengenaaid.Het is geschiktvoor sportieveen gewone kleding,voor avondkledingen in het bijzonder
voor bruidsjaponnen.Probeertu eens met compacte
stekenop organdiete
naaien,met onderlaag.De
vormenuitknippen,2
à3
overelkaarleggenen precies door het midden op het
kledingstuknaaien.Eventueel nog versierenmet een
pareloÍ een paar knoopsteken(aÍh 3).

J

Ê-É'
8
3
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.l

AÍwerkenvande stoÍkant

I
kanoP verscrlll
De stoÍkant
endemanteren.
Praktscfl
en decoratef aÍgewerkt
worden.Wrlwillenu h er een
paarrdeeéngeven.Nadere
watbetreÍtde keuze
detarls
vande verKrlgoare
v ndt u
rolzoomnaalvoeten
n de prospeclus
naas er vc e
.,BER NI NA
.t.7

I
I
I
I

It
I

t

I

I

I

/

I

I

I

I

I

I

I
FiineaÍwerkingvan de
stoÍkant

I

Dezeeenvoudge aÍwerklng
Íilnen voorveel
is brlzonder
soortenstoÍgeschkt Vooral
vooTfuchess dezeaÍwer
k ng deaal(aÍlr.1)

I

I

I

Voorbererdrng
Werkwlze
. Steekkeuze/Ív\i\M
. Steekbreedte11,'22
. SteeklengteY2 1
|nks b l
a Naadstand r.,'2
breedteTY2
L rn ksb jbr eedt e2
o Naavoet voetmetsmae
ka n t1 0 '
a Ga renz o dun m oge l l l k
d w.z macnne ooTcluur
garen60 (stopgaren).
. Naald:70 B0

tó

Stofkantongeveer1 cÍrl om
vouwenen strlken
De bovenslerechtsekanl
tegen
vande stoÍnaar Lnks
de kantvande naavoetleg
gen en kantnaaen (aÍb 2).
stolvan
Daarnaoverlollige
Lrnks
tegende steekaÍkn ppen
Opmerkrngln p aatsvan
naavoet10 kuntu ookde
0 gebrulken
zigzagvoet
V o o rb e re d n g z o a s h e r bo
alleenslaat
venbeschÍeven.
d e n a a d n d tg e v a n fre t
m ooen.

I

f2

8,

qlt

I

Zomenen stoÍkanten
Fiine kantatrYerkingmet
parelgaren
Door parelgarenmee te
naaien wordtde kantstevl'
ger.B jzondergesch kt voor
taÍelkledenen placemats
(aib.3).U kunthetgaren,
paregarennr.5of ietsder'
ge jks,en de draadin de
kleurvan de stofkiezenof,
zoalsin hetvoorbeeld,
een
contrasterende
kleur
n e me n.
Voorbereiding:
. Steekbreedte:
2
. Steekengte 1

Werkwijze:
Stolkantvoorbereidenzoa s
bil Íijneafwerkng van de
stofkantstaatbeschreven.
Stofkantweer van linkstegen de kantvan de naarvoet
i}!!-lí!idtiw'(Eit
leggen(aÍb.2).
2 à 3 stekennaaen en de
naald inksin de stoÍsteken.

3

Naa voetomhoogzettenen
hetpaÍegarenvanrechts
onderde naaivoet
leggen
en dezeomlaagzetten.
Paregarendoorde gleuÍin
de naarvoet
trekkenen ge'
le den zoalsop aÍb 4 te
zen is.
AIshetwerkklaaris,de
oveÍo lrgestoÍlangsde
naadaÍknippen.

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

Slire

aF
Fiine schelpzoom

Werkwijze:

Alleengeschrktvoordunne
hee zachtestoÍÍenen ideaal
voorondergoeden nachl
k eding(aib.5)

Filnesche pzoomrnetoverlocksteek
en voorschelpzoommetblindzoomsteek.

lrYW
o Steekl..euze:
. Steekbreedte:
5
o Steeklengte:
1
a Naaivoel:z gzagvoet0

Zoornminstens1 cm om
vouwenen stílken

Schelpzoom

De stoÍzo onder de naa
voetleggen,dat de kant
voor de schelpzoomrechts
ligt.De naaldmoetbijde
zigzagsteeknét aan de zijkantnaastde stoÍsteken.

AlleenvoordunnestoÍÍen;
mooivoorondergoeden
nachlkled
ng (aÍb.6).

Bijjerseystoffende overtolI ge stoÍaan de achterkant
langsde naadaÍknrppen.

o Steekkeuze:
^-l-^
o Steekbreedte:
5
o Steekengte 1 11/2(hoe
groterde steekengte,des te
meeralstandtussende
,schepen').

Bij gewevenstoÍfenis het
raaozaamom een zrgzagnaadnaastde schepnaad
te naarenen de overtollge
Jv,

vao,,,a

knrppen.

PaJ

V5

6

a
's

.D
:]
0
a Naaivoet:

rL411.
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Afwerkingmetfestonsteek
Aangezette schelpzoom

..,.,'..i:

Dezewordt als versiering
aan kragenen manchettên
gebruikt,verdeÍvoor de pas
van blousesen eventueel
voor zomenore aan oe
goede kantomgeslagen
zijn,bijv lakens.
De schelpzoom
naaien
zoalshierbovenbeschreven
en overtolligestoftot op
1,5cm na aÍsnijden.
Hiervoorkunt u zachte,
dunnejeÍsey,of een
schuinereep stofgebruiken.
Als u een in de winkelgekochte,aan beide kanten
omgevouwenen gestreken
schuinebiesgebruikt,moet
dezeeerstplaten dan in het
midden wordengestreken.
De specialeonderdraadspanning(dieook voor
knoopsgatenwordt gebruikt)kanbijsommigestof'
Íen wordengebruiktom het
schelpeffectte vergroten.

Festonrand A
Vooralle stoffen,behalve
zeerJosgewevenstotÍen.
ldeaalvoor ruches,kragen
en manchetten,tafelkleden
en place matsof voor rokzomen,alseen kledingsstuk
verlengdmoetworden.
a Steekkeuze:.*
(afb.2)
o f!\
a Steekkeuzer-r-v
(aÍb.3)
li
a"t 6
a N"'^
"ti"rd*
20..
oÍ open borduurvoet

^ 1 met schelpzoomaÍgeDe
werktebies met rechtestekenaan de goede kantvan
de stofzetten.Er op letten,
dat de schelpennietnaar
de naadtoe gekeerdzijn,
anderszijnze naetmeêrte
zien (afb.1).
Het tweedestuk stofzo op
het eersteleggen,dat de
stoÍkantmet de schelpener
tussenligt.StukkênstoÍmet
de goede kantop elkaar
reggen.
Naadnaaien.Ditkuntu het
bestedoen overde naad,
waarmeeu de bresmet
schelpênhebt vastgezet.

Stoikantangs de kantvan
geleiden,alsde
de naaivoet
stofkantrechtis.Zo niet,dan
ongeveer1 cm van de kant
een lilntrekkenen de kant
van de naaivoethierlangs
gereroen.
Onderlaagverwijderenen
overtolligestofzorgvuldigaf
knrppen.

.rÍ

f2

2A

V3

Afwerkingmetfestonsteek
Festonboog mct paÍel9aren
Ornde Íestonboognaadte
verstevrgen,
bijvoorbeeldbij
tafelkleden,place-rnatsoÍ
zomen,kuntu parelgaren
meenaaren,
zteafb.4.

Het garenhoudt u tussen
duimen wijsvtnger
vanuw
rechterhandrechtnaar achteren.Nieteraantrekkenl
lvletuw hand op de rand
van de naaitaÍelsteunen.

Hrervoor
kuntu iedersoort
garengeorutken- maar het
mag nretdikkerzijndan de
breedtevan de Íestonrand.
Bovendrenmoethet wasecht,kleurecht
en krimpvrij
zrln,bilv.paretgaren
nr.8.

Open Íèstonsteek

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

Ditstaatheelleukop kragen
en rnanchetten.U kunt deze
steekgebruikenom de kant
vaneen bteste verseren,
zoaisu op de afbeelding
kuntz en.
Dezesteekkunt u aan
rederestofkantnaaien,voor
zoverde kantal afgewerktis.

De extradraadzo in de machinerjgen alsop aÍb.4te
zien s. (Bijdit motieÍwerd
dunnestopwolgebruiktom
de goedekleurte krijgen)

De open Íestonsleekmoet
altjd met een papterondeÉ
laagwordengenaatd.

De onderaag zo onderde
stolleggen,dater een rand
urtsteekt.

a Naarvoet:
borduurvoet
6

l-1etwerkzo geleiden dat
de sioÍkantprecieslinksvan
het gaatjevoor in de naa
voetkomtte liggen(afb.5).

Alsu de techniekvanhet
naaienvanfestonbogen
eenmaalbeheerst,
kuntu
geruslprooerenom er nog
2 à 3 rijenbijte naaen.Na
redererij de papjeronderlaagverwijderenen een
nreuwstukpapiergeorurKen.
V

a
>J

AÍwerking met festonsteek
FestonÍandB
Dezevormontstaat,
alsu de
stofaanelkaarnaaiten omkeêrt.VooÍkragenen manchettenvanblouses,
voor
gorrokzomen,
tafelkleden,
dijnenenlakens.

%s

a Steekkeuze:\-.\-,\

. tl\

a Naaivoet:zigzagvoet0
Tweelappen stotop elkaar
leggen,de goede kantenop
elkaa[ en naaien(afb.1).
Overtolligestofafknippen,
ongeveer2-3 mm naad
overlaten.
Íot aan de steeklijnaan het
eind van iedereÍestonboog
inknippen(afb.1).

Langsde rondingvanieder
inknippen
feíon v-vormig
(afb.1).

FestonboogC

a Steekkeuze:.-^-^./

Hierwordtmeteensteek
genaaid,waarmee
de stoÍ
zosamengetrokken
wordt,
dat er eenfestoneÍfect
ontstaat.Dezemoetdusniet
worden.Alleen
uitgeknipt
geschiktvoordunne,zachte
stoÍfen.

a Naaivoet:zigzagvoet0
(geenonderlaagnodig).

Grote Íestonboog
Hiervoorkan praktisch
iederesoortslof worden
gebruikt.Vooralmooi op
tafelkleden,place-mats,
rokzomenol aan de voorkantvan jasjes.

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

'l)
Opm.: tot steeklengte372
mogelijk.
De festonboogmet rechte
stekenongeveer1 cm van
de kantnaaien(afb.2).

22

StoÍomslaanen strijken
(minslens'1
cm).
Naaiwerkonder naaivoet
leggen,stoÍkantrechts,en
welzodanig,dat de naald
bij het naaienrechtsvlak
aan de kant naast de stof
steekt.

StoÍkerenen goed
sÍijken.

AÍwerking
metfestonsteek

,,sf
I
TJ

Steekíeur-o:/VWVI
Steekbreedte
5
Steekengte:brlna0 (4 10
p!ntcn aÍtekenena faar
soortstoJProeÍlapjc
naken)

'ïttt*

\lg

N11d!ra!!ltlks

Ir

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

L2

tuleteef pLnl de breedte
van de cordoanaad vanai
cc oLrnt'nan eoere Teslonbo.! aanqcven (aÍb 3)
De genaa de ln fechts b n
leN de ranc van de faa,
,11
'ioet !le e def (aÍb

3

1

B Inet a aa eri va | a t--bo ! c ' r
Trao lrel r,c.K r e::e erlr!p:
riicrden!leiiraa d Vakke
frolJe'rK!nt J naa en ooor
fel,,"iefk Ír-o:(lc v ngers varl
L l l i r Í ' Ke rl a T l Cl te OT a a C n

I
I

I

DaaroI mcet v ak tegefrde
naa vcet al.r oqen
B I hei .raaen van rcndere
coqen de n aa ld a an de b u
tenste'afd n de stoi st--ken
naa voel o-inocgrell-ênen
het ,./efKe:s draa eÍr !oe
roncer de iroog des le va
Kerïoet u sloppen en de
siof draa
ma
-ón Op deze
n er sta atCe co ,do nn aa d, n
ce ne e'csioarooog |
rccrte roek iol Ce ln -oef

Naaienvan de hoek

A

L4

dê;n

/

O r r OJ

oeO.ê"O

gê

- r ,,
_O
d

- ' loo' o' dog' Àê'

o' J r |

, o'

Steekkeuze /VVV\M
Steekbreedte
5
Steekcngte 1rr,
Naaidstand m dden
a Naa voet borduufvoel6

Pafegarennr 5 oí B
I 3voudg HetgareNrnoet
nelzo vaslgehouden
wor
d e n a s o p a fb .7 l e z e n D e
Íestonbooqangsdeze
recnleiln vanfel garenge
c oen
Op hetlaagstepuntvan
edereboogde transporteur
voor2 3 stekenverzrnkcn
(alb B)
^5

f7

^6

Ir

Zo ang naaen totde naad
n a a r n K Sop netaange g e
ver pLfrtcraat (afb5)
NaaC . de stoÍsteken
Hetwerí zo draareNdat d-SIeeKln lveerleqenOe
recntscb nnersterandvan
ae naarvoetgt (afb 4)

v8
De z gzagbreeclte
op 0
ofaaen
La.gzaarnbeg nnente
n a a re n T E G E LJ K ERTIJD
de z gzaqsteekbreedte
angzaam,r,'eeÍ
naar5le.
ruetdraa
en (alb 6)

\r/

t
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Zomen
Festonboog met rechte
slêek
Kanvoor stoÍÍendie nietrafelen,zoalsbijv.imitatiewildlee(wordengebruikt.
o Steêkkeuze:\-^-^-

t

,r-

a Steeklengtenaar wens
a Naaivoet:zrgzagvoet0
Festonsteek
zo dicht mogelijk aan de stofkantnaaien.
Overtolligestofvoorzichtig
langsde naadwegknippen.

Gêborduurde boord
Hiereenideevooreen omgenaaidestoíkant.Dit zieter
veeldecoratieveruit dan
een doorgestiktenaad en
bovendienwordt ook de
stofkantmeteenvastgehecht.
a Steekkeuzei
-----a Steeklengte:al naar stof
. Naaldstand:I nks of halÍ
links
a Naaivoet:voetmet smalle
kant10. (zigzagvoet0 kan
ook gebruiktworden,naald'
stand:midden).
Eersterij rechtestekenlangs
de randnaaien.Naaiwerk
van linkstegen de kantvan
de voetleggen.
-----o Steekkeuze:
a Steeklengterzoalsboven
oescnreven
links
. Naaldstand:
Naaivoet:
zigzagvoet
0
a
Eentweêderij rechtestekên
naaienter breedtevan het
voetle,naastde eersterij.
o Steekkeuze:llll

. MEM3x
a Steekkeuzer
+É{Ê*r*
. MEM2x
a Naaivoet:borduurvoet6
of open borduurvoet20'.

Tussende be de rijenmet
rechtestekenborduren.

f

t
l
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Í

I
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Zomen
G€borduurde zoom
Bijdit soortzoom de stoÍ
naarbinnenomslaanen
met siersteeknaaien.OvertollrgestoÍlangsde naad
afknippen.Dezezoom is
voorrederesoortstofgeschikt.De voorde stofgeschiktesteekkiezen.*

De techniekvoor het naaien
vanzomenis in boek 1,
blz.35,beschreven.
Op de
volgendebladzijdenlaten
wrl u anoeresooftenzomen
voor verschillendewerkzaamheden
en kledingstukkken
zien.

.) Opmerking:
Er moetechter een stevigenaad onf
staan,waarmeehet uitrafelen van de stofkantverhinderd wordt.
Z oo mb re edt e+ lc m naar
linksomdaan en strijken.
a Steekkeuze:
naarwensa D
rj
Voorbêeld:r^^.,
Naaivoet:
a
borduurvoet6
ot openborduurvoet
20'.
Bijzomenmeteen breedte
van hooguit3 cm, de stoÍkantlangsde overeenkomstrgelijnop de steekplaat
geleiden(boekl, blz.41).
Bijzomendie brederzijn
dan3 cm, de kantlineaal
gebruiken(afb.1).
Bij het naaienligt de goede
kantvan de slof naar boven.
Overtolligestol aan de achterkantaÍknippen.
Bijsteekkeuzer-s.,
kande naad met vuldraad
versterktworden(afb.1).

Zoom met cordonnaad en
vuldraad
Geschiktvoor iederêsoort
stoÍ.Omdatde zoom iets
dikkeris,is hijbijzonder
geschiktvoor tafelkleden,
raKens,
stopenenz.
o A. Steekkeuze: /t,ltlfi\
. Steekbreedte:172-13/a
. Steeklengtebijna0 (al
naarstoÍ4-10 punten.
Proeflapjemaken).
a Naaivoet:borduurvoet6

il
!

\'

o B. - Steekkeuze:/l/tiVh
. Stêekbreedte:2%-5
. Steeklêngte:bijnaC (al
naar stoÍ4-10 punten.
ProeÍlapjemaken).
a Naaivoet:voetvoor reliéfcordonnaad21..
Werkwijze:
plus1cm
Zoombreedte
naarlinksomslaanen
strijken.
Vuldraaddoor het gat in de
naaivoetrijgen.Bij borduuÊ
voet6 (A)parelgarennr.5 ol
garenmet deze dikte,bij de
voêt voor reliéÍ,cordonnaad
21(B)dikkereborduurwoloí
zachtborduurgarenvan ka-

toen gebruiken.De draad
moetzachtzijn en gemakkelijk door het gat in de naaivoel geregenkunnen
woroen.
StoÍkantlangsde lijn in de
steekplaatgeleiden,oÍ kantlrneaalgebÍuiken.Bijlosgeweventrnneneventueelals
markenngeendraaduithet
weefselÍekken.
De goede kantvan het naaiwerk ligt bij het naaienboven. Overtolligestol aan de
achterkantafknippen.

I
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Zomen
Zoom genaaidmet tweelingnaald

D t is a eeneen richtlijn,
daaromeersteen proeflaple
rnaKen

Vooralvoor tr cotage. deaal
voorTshirtsen sweatshirts. Inrjgenvande draad:"Bor
durenmettweelingnaald",
plus1 cm
Zoombreedte
b 2 .3 2 .
naarbinnenomslaan,strjlangsde jnop
kenen vastnlgen.
De stofkant
de steekpaatgeleidenof
kant neaa gebruiken.
a Steekkeuze:
-----Voorwat dikkeretot dikke
Zoomaan de goedekant
kwalitetenjersey,
evtl.::::::
naaien Ovearollige
stoÍaan
a Naaivoet:zigzagvoet0.
de achterkant
alknppen.
Naaivoet1 vooÍdr evoudige
rechtesteek.
a Tweengnaald:2 mm
naadafstandvoordunne
lersey.
a Tweengnaaldr3 mm
naa dafstandvoor wat d kkerejersey.
a Tweengnaald:4 mrn
naadafstandvoortamelilke
d kketo1dikkejerseykwaliteiten

Zoom in leer,wildleer en
imitatieleèr
Garnenngvooreen3 2 cm
bredezoomknippen.
De aan berdekantenk e'
vendeinleg n strokenvan
% crn breedteknippen.
Dezestrokenaan de achter
Kantop oe garnenngvoor
(afb.1)
de zoomstrilken
Folieverwijderen
en de gar
nenngaan de goedekant
op de zoomstíjken(om het
eerte beschermen
een
doekjegebruken).
Nietoverde bovensterand
vande zoomstrook
strjken
daaranderseenaÍdrukop
het k edingstukte zienis
Zoomkantnaaen:
voetmetsrnallekant10';
naad slandlinksoÍ ha ílinks
(aÍb.2),of zigzagvoei
0 en
naadstandmidden.

o Steekkeuze:! -^naarkeus
a Steeklengte:
Voorbeed: 2 plus
l!\
a Naaivoet0 (voorecht
wildleerresp.eer specale
naavoetnr.50 gebruiken).
Festonboog
aande goede
kantnaaen. Daarbijde
zoomkantangsde 272cmge
lijnop de steekplaat
e ro e n .
Restant
voorzichtig
langsde
Íestonsteken
aÍknippen
(afb 3).
Bij een rechtekanthet leer
gewoonomsaan.Hetis niet
nod g, eenspecalegarne
r ngsstrook
te gebruken.

V1

W
frilwflftffiillw
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V3

Zomen
Contrasterendesierzoom
Hierbijwordt
voorde zoom
een contrasterende
stolgebruikt,orn een speciaalef'
Íectte bereikenoÍ omdat er
nietmeervoldoendestoÍ
vooreen zoornover s.
StrookstoÍaan het kled ng'
stuknaaien(goedekanttegenachterkant).
Teveelaan stofafknippen,
strookstoÍnaar boven eggen en strijken,dan vasl
hechten.
r
a
o
a

Steekkeuze:/W!\tV\
Steekbreedte:
1
Steekengtei 72-3la
Naaivoetrzigzagvoet0

Zoom aan de goede kant
naaien.Daarbijde zoom'
kantlangsde lijnin de
steekplaatgeleden oÍ kanf
(Nietover
lineaalgebruiken.
de afgeknipterand van de
strookstofnaaen. De naad
moetminstens1 cm van de
aigekniptekantverwjderd
zijn,aÍb.1).De overtolige
stofafknippen.
a Sleekkeuze .-..r..r
5
a SteekbÍeedte:
. Steekengtei ca. 2 marke'
ringspunten
m nderdan
basisinstelllng.
a Naaivoet:borduurvoet6
of open borduurvoet20..
Over zigzagsteeken afgeknipterandheennaaien.
Nietvergeten,een stuk
papreronderhetwerkte
reggen.
Inden gewenstkaner nóg
een ril sierstekengenaad
worden.

Aangezettezoom
Ditsoortzoomis heê geschiktvoorhetverlengen
vankleding.Dezekanook
gebrurkt
worden,alser voor
eenjurkoi rok nietmeergenoegstofoverrs.
Zoomstrookaan het kledingstukvastnaaien.
Naad
omsaanen stnlken,
daarna
afwerken.
a Steekkeuze:naarwens
Voorbeeld:
oa Naaivoetrborduurvoet6
oÍ openborduurvoet
20..
Siersteekpreciesoverde
gestrekennaad heen borouren.

Rechtsen nksvande sieÊ
steekmet enkelenaaldoÍ
mettweelngnaad nóg een
rij sierstekennaaien.De
kleuÍvande garensmoetzó
gekozenworden,dat bjde
kleurvan de beidestoffen
past.

^1

Kantaannaaien
Kants bijjongen oud Íavorlet.OnaÍhankejk vant jd
en mode.Kantwordt gebru kt voorkledingen voor
wonrngdecorat
e.
Kant aan jeÍsey stoÍíen
naaien
Kantm nstensI cm van de
stoÍkantop de stofspelden
oÍ rijgen.

Kant aan geweven stoÍÍen
naaien
Eerstestap
Kantmrnstens
l cm vande
randop de stoÍspeden oÍ
r lgen
o Steehkeuze:
-----a Steekengte:1Y, 2
halfrechts
o Naaldsland:
a Naaivoet:
smakantvoet10"
Het kantrnetde rechterand
rechtstegende naarvoet
reggenen vastnaaen
(aÍb.2)
Naadomslaanen stnjken
(aÍb.3).

. Steekkeuze:/Wlrvl
1/2 2
. Steekbreedte
a Steeklengte3Á 1
. Naadstand:halfrêchts
o Naavoetl
10'
smalkantvoet
Kantrechtstegende rand
vande naaivoeteggen De
stoíligtaande inkerkant
^1
Kantvastnaa
en. de zrgzag'
stekenmoetenoverde rand
van het kantva en Reste

Tweedestap
. Steekkeuze:/t/vV\M
17, 2
a Sleelbreedte:
3/41
. Steeklengte:
ha Írechts
a Naaldstand:
a Naaivoet:
smakanlvoet10"
Kantmetde rechlerandte'
gen oe naavoelreggenen
vastnaaien.
De zigzagstekenmoetenoverde rand
vanhetkantvallen.Overto
lige stoÍaan de achterkant
afknppen(afb.3)
Opmerkng: In plaatsvan
naavoet '10kanzigzagvoet
0, me1naadstandm dden,
wordengebruikt.
L2

Gerrijts
Handelsstraat
14
9501 ET Stadskanaat
tel.0599- 612419
www.naaimachinehandel.
com
en www.paspop.com
info@gerrUts.nÍ
Kantnaaienmet
borduursel

Bijhetbordurenvanhetmotiei de kantvan de naavoet
angshetkantgeleden.

Kantaanzellen
zoalshier
bovenbeschreven.
naarwens
o Steekkeuze:
. MEM 1x

oD
I
o MEM1x
6
borduurvoet
a Naaivoet:
of open borduurvoet
20'.

4>
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rendestoÍafknippen(afb.1)
OplettennietIn hetkant
kn ppen

v3

I
Kantaannaaien
Fr
F.{

Aan elkaaÍ zetten van
kant
Dezetechf ek wordtgebruikta s kanten kantennzelses aane Kaargenaaro
wordenen voorkantenk ed rn g
ïwee stukkenkantzo ver

r+à1 dat het patroornmot ef n het
kaft bedektwordt,daarna
sa me nlrgen

. Steekkeuze:/VWV1
172 2
s Steekbreedte:
r!
1
. Steel.engte
a Naavoet z gzagvoet0 of
open borduurvoel20'.

rlr
ltí

o í')

Bilhetnaaienmetzigzagste
ken het motieÍvan het kant
vo gen (aíb 5)
wordt,vlak naastde eerste
óÀ^

ÈF]

^rrÁ

tL,êoào

^^^

naaren.

+,
Êf-a

^5

OverlollgkantaÍknppen
(aÍb 5)

*
+!
È
E+t

+,
+!

GêwevenstoÍÍen met
ingezetkant

>rr
+!

Kantvastspeden oÍ rrlgen

F.t

;=-J

+
Ë,
Ê-.{

F,
F'

h
H
hi
h
H

F!
I
h

F-{
I

Eerste
stapl
a Steekkeuze
-----. Steekengle1f2 2
half nks.
. Naaldstand:
daarnahalÍrechts
a Naavoet:
smakantvoet
10t
KanteerstInks(naadstand
haÍ nks).dan Íechts(naald
standrha Írechts)angsde
naarvoet
eggen Langshet
kantnaaen (afb 6).
De stofaan de achterkant,
t' <eê.

.lê

Èrê dê

^rê.'ê<

naoenvoorzcntg ooor'
kn rp p e n.
StoÍlangsde beidenaden
naaracnlerenvouwenen
(aíb.6)
strilken

Tweedeslap
. Steekkeuze:/WW\
. Ste e k b Íe e d te
l l 2: 2
r Steekengte:3/4-1
. Naaldstandhalf nks.dan
hallrechts
a Naavoet
smalkantvoet
10'

\

Kanteerst nks(naadstand:
ha Ílinks).dan rechts(naad
stand:halÍrechts)
tegende
naavoelreggenen aane Ke
kanteen rl zigzagsteken
ór :

An /r Íh

7\

)À

a

"y*ê

,\t

^) e^-

sleeKmoeloveroe ranovan
hetkanten de rechtesteken
va en.
Overto ge stoÍaan de ach
terkantalknppen.
Opmerkingln p aatsvande
naarvoet
10' kanookzrg
zagvoet0 metnaaldstand:
mrddenwordengebrurkt.
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Kantaannaaien/alourzomen
JeÍsey met ingezetkant
Voorbere
d ng:
Zoas b I kantaanlerseystoi
!a a e n .

Werkwjze
Kantaan berdekantenaan
naaen en stoÍangsde
naadaan de achterkant
a i k n rp p e n .

i l :'

!a,
".

iiiiiri,,
Alb.2 tweestrokenkant

Kantinzetselsmet
borduursel

n7êr lê.7^,

< ó^ hl7 2q hê

scnreven
aê

iihóê

d.^ê.

1 ê.

2
^o

venLreen paarroceenvoor

T!ssenhei ngezette
kant
een r I naaen ftrelslecK.
KEUZ - ê

Alb 1 kant nzettenzoas op
b 7 29 bescnreven
Aaf ,,veersz
ldenvaÍrhct
kantcen r I naaen
Voorbeed
. S:eekkeuze

Aande burtenkant
nog een
r I naaen anetsteeKKeuze
M EM1 X

^

,,r"a,r'

I, MÉM 2X

B I alourzomen
wordendra
den uil hetweefselgetrok
Kenen oe owarseoraoen
daarnametverschrileÍrde
borduursteken
samenge
voegd L nnen s fel meesl
gescf KIvooraJouTZomen
U kuntechterookandeÍe
stofÍenmet nnenstrL.rctuur
g e b ruk e n
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v2

F

Ajourzomen

Ë

F
F
F
F

F
F
F
F
F
F
F
F
F

F
EI
a
3

Algemene
tipsl

AÍb. í

a Niette snelnaaien.

l 3 d ra d e n u th e tw e e Ís e l
IreKKen.

.@
It

o Metbaans T of 3
de steeklengteaanpassen
aanhetweeÍsel,
d.wz.de
naaldmoetaltijdeen bepaaldaantaldradenoverslaan.
a Naaivoet:borduurvoet6
of open borduurvoet20'
. Naalddikter
90, naaldmet
rondepunt.

a
à

a
à

a
t

e

Afb.1a
. Steekkeuze:*í*t *i
o Steeklengte:
3
Aib. lbi

a Steekkeuzet${èr{{a
a -. Steeklengte:
2

AÍb.2

AÍb.3

1 3 dradenuithetM/eeÍsel
trekken,
dan 3-4 dradenlatenstaanen weer1-3 dradeneruittrekken.

Over een breedtevan 6 rnm
tweemaaldraden uit de stof
trekken,daartussen
4 mm
latenstaan.

a Steekkeuze:
:::Jf

o Steekkeuze:aaa#+tc
a Steeklengte:
2

Steekbreedte
zó kiezen,dat
de naad tussende dwarse
draden n de stoísteekt.
Bilhet naaienwordtde stoÍ
zo geled, datde m ddellijn
vande naaivoetpreciestussende beideajourzomen
loopt.

Overde stoftussende
be de ajourzomen
naaen
a Steekkeuze:
Jf:ff
. Sleehbreedte:
3
S1êeklengter
a
33/4
Langsde buitensterand van
de ajourzomen
naalen.

r
3
3
E
T

Bijhetnaaienhetmidden
van oe naatvoetoveroe
geleiden.
ajourzoom

v3

L2
Opmerkng: StoÍmetêen
linnenstructuur
is veelzachter dan zuiverlinnen.De
dradenzijnwolliger.
In dlt
gevalhet werk als volgt
voorbereideni
a Dradenvoor de ajouÊ
zoom uit de stoftrekken.
. Goed invochtenmet stjÍseluitde spuitbus.
. ZorgvuldigsÍilkeniniet
aan de stoÍtrekken.
r Borduursel
naaien.
Naderegegevensoverhet
naaienvan ajourzomenmet
eenenkelenaalden met
eentweelrngnaald
vindtu in
de prospectus
,,BERNINA
N aai servrce' nr.' 12.

F

Bordurenmettweelingnaald

Ê
lederesteek,rechtesteek,
zigzagsteek,allegebruiksen sierstekenkunnenook
mêt een tweelingnaaldwor
den genaaid.
Als u verschillêndenuances
van dezelÍdekleuroÍ twee
contÍasterendekleuÍengebruikt,kunnener interessanteeffectenworden bereikt,zie voorbeelden.Bor'
duurwerkmet de tweelingnaald kan bij iedersoortstoÍ
wordêngedaan.Hiervoor
geldende algemenêoPmerkingenop blz.4en 5.
Bij het naaienmet een tweelingnaaldaltijdhet volgende
kiezen: I
svmbool
't l
(Voorborduurwerkalleende

gebruiken.)
2 mm-naald

Bovendraad inÍUgsn

É

De linkergarenkloszo oP
de houderzetten,dat hij bij
het afspoelenvan de draad
naaÍ linksdraait(A).

,E

t
t
t

Draad door de gleut van de
draadspanningtrekken,
linksvan de draadspanningsschiif.
Draadzoalsgêwoonlijknaar
de naaldgeleidenen door
het oog van de linkeÍnaald
nlgen.

É

t
t
t
t

De rechtergarenkloszo oP
de houderzetten,dat hij bij
het afspoelenvan de draad
naar rechtsdraait(B).
Draaddoor de gleuf van de
draadspanningtrekken,
rechtsvan de draadspanningsschijf.

Gerriits

Draadzoalsgewoonlijknaar
de naald geleidenen door
het oog van de rechter
naald rijgen.

14
Handelsstraat
9501ET Stadskanaal
tel.0599612419
com
www.naaimachinehandel
com
en www.paspop
nl
info@geríiits
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É
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Voorbeelden:
a Steekkêuze;\-,\-,\
o ilÉM 1x

oD
{
r MEÍtllx
'tox
o Í

'll
a Naaivoet:borduurvoet6
of open stikvoet20".
. RijA naaien.
.|f
a RijB naaien.
. Steekkeuze:SE}]
o MEil 1x

oD
{
. MEMlx

a Steekkeuze:t.<
. f!\

lv

É

12x
aa
a RijA naaien.

É

/WWl
. Steekkêuze:
2
. Steekbreedte:

É

. Steeklengte:2
a Rij B en C naaien.
a Steekkeuze::::i::

E
É

/v\A

3
. Steekbreedte:
. lL

tv

É
É

oE B x

. RijD enE naaien.

É
É
É
É

. RijC en D naaien.

É
É
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Biezen
en plooien
B ezenzrjnsma e naden
meteenre ëi eífectP oolen
7

n hrê.iÁr

/l.n

hiê?êó

| l

kuntzezo llreedmakena s
u wilt.Aliep oorenen biezef
rnoelengenaardworden.
voordatde stoÍgeknrpt
woídt.

J #I
I

Biezenmet vuldraad
(genaaidmet de tweelingnaald)

I

Voorde versch endesoor
ten slol slaannaa voelenen
naaden n v er verschr
o.dê

kn g

tê'

|]êc.h'1.

:/

o DikkestoÍten:
B esvoet30 met3 g euven
: twee ngnaaldmet4 mÍr
naadafstand.

o Ounnetot vrij dikke
stoÍfên:
B esvoet32 rnet7 g euven
= twee ngnaad met2 mm
naadaïstand
a Heeldunne sloÍÍen:
B esvoet33 met9 g euven
= twee ngnaaldmet 1 lol
16 mm naadafstand(geen
vLrgaren)
B ezenkunnenn rederestof
metde tweelngnaad wor
dengenaad en z ln ge'
schkt voork ed ngstukken
e r n n e ngoed
Vuldraad:
De vu draadmoetnet n de
g euÍvan0e naarvoet
pas
sen H I rnoetk eurechtziln
en mag n et krmpen Voor
a e nietdoorzcht ge stoÍfen
kaneenw ttedraadgebru kt \r'/orden.
Katoenen
bregarer s b jzonderge
sch kt en kanvoorbrede
b ezenmettweeoÍ dÍe draden wordengebrukt

f

i
^otÊ!
DI

^r^^tlê.

. Vrij dikke en dikke
stoÍÍen:
B esvoet31 Ínet5 g euven
: tweeingnaad met3 mrn
naaldaÍstand

,

,

| |

,t-t
--f
Voorbereidingen
(voora e biezen):
r Steekkeuze-----* Steekengte 172.bresvoet
me tT o Í9 g e u v e n
{! Steeklengter
13/abresvoet
rnet5 gleuven
, qtêal

ên^r ê

?

Werkwijze:

Eersteb es ondereenvan
de gleuvenn de naavoet

SteekpaataÍmonteren,
p u slesverwjderen vu
draaddoor de openng in
de steekplaat
rjgen (afb l).
Steekplaat
weer nzetten,
klapdekseaande vrje arm
openlaten

h êc\,^êr

met3 g euven
a Garen:machineborduurgaren
nr.60 (stop
garen)
a Ge erdenvande draadb j
lwee ngnaad b 2.32

(Bil
EerstebiesaÍtekenen.
hetaÍlekenen
me1r jgdraad
moetende nlgsteken
naast
de naavoetlopen.zodatze
na hetnaaen gemakkelk
verwlderdkunnenworden.)
Eersteb es naaen en het
werKoraaen.

naaren(aÍb.2)(Degleuv-^n
In de naarvoet
zorgenervoor.dat de brezenpara el
venopen.)
A e brezenzoas beschre
ven naaen Na edereb es
neIweTK
oraaren
A sutussentw eebezen
nog bord!ursewrilmaken
rnoetde b es d e heteerst
genaad s angsde kantvan
de naavoetwordenge e d.
Voorhetnaaienvanbiezen
.lê

r,êrl-lêr
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en plooien
Biezen
Biezenmei borduursel

tii r:

tussenol
Voorborduursel
naastde b ezende blipas'
gebrulken.
sendebiesvoet

#'f

Fiir
fiíh

S.t::'
t,lr,;l

U kuntelk moliefkrezen.
a leende
Voorttorduurwerk
naald met 2 mm aÍstandgebÍu Ken.

Ël,i
[ïlË
&;l$

B ezen:(afb 1)
met7 gleuvenen
Biesvoet
tweeingnaald(naaldaÍstand
2 mrn)

fi';4.

$ï*;

(afhrl)
Borduursel:
o Steekkeuze,\r\

È ri:

'll

$;1ili

ili..rtr
\.,1,\
$:: r

a Tussende brezeneen r I
naalen
o Steekl.euze:
^-i--/\
1% 172
. Steeklengter
a Een rij naastde lltezen
n a ae n .
Biezenr(aÍb.2)
B esvoetmet 5 g euvenen
tweelngnaad (naadafstand
3 mm) .
3)
B ezen (afhr.
B esvoetmet3 gleuvenen
tweelngnaald(naaldaÍstand
4 r-nm).
Borduurse
. Steekkeuze:
::::::
A,\,\
3
. SteekbÍeedte
. Steeklengte2%
. Tweeingnaald,naaldaÍstand2 fÍrm.

Alsde b ezennietpara el
wordengenaad maareen
motieÍmoetenvormen,borduurvoet6 of openborduur
voet20' gebruiken(afb4).

Naaien van rechle hoeken
Hoekenkunnendoorde
nretmeteen
tweelingnaald
dooÍ draarenworoenge
naad zoas brlhetgewone
naaien.Daaromalsvo gt te
werkgaan:Naald n de stof
stekenen verderdraa en tot
hetoog vande naaldweer
te zrenis (puntvande naald
n de stoÍ).Stoftot een halve
hoekdraaen, eensteekmakenen de naaldweerin dezelfdestandtefugbrengen.
Nu de stoÍtoteenvolledige
hoekdraaen en verder
naaen.

Naaienvan puntige
hoeken
Totde puntnaaen. Naald
omhoogzetten Naaiwerk
voorzchtigdraalenen de
naaldop dezelÍdep aats
weer n de stoÍstekenen
verdernaaien.Daarbiivalen de stekenoverelkaar
(,,BE R N INN
Aa as e rv i ce"
n r 3 ).

I

t
I

t

r
I

Biezen
en plooien
Biezen(met enkelenaald
genaaid)
Voorci!nneoÍ doorschl
nerde en n ei a te d kke
stoïÍenkunnenb ezenrnet
de normae naad worden
qen a ad Ze z ln neege
schkt voorbabyked ng en
b oLrses

t
I
I
I
I
I

Steekkeuze
-----Steekengte 1L/,
Naa dstand ha Íirnks
a \aa voel
smalkantvoet10'

I
I
\d

SteekkeLrz------Steekenglerl /, 2
Naadsiand nks
a \ atavoel
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
: re kker)

\v*

A e b ezcn op de stoÍkant
srrjkeN
B lnet naa en de stoÍkanr
lan nks legcr de naa voet
e g q en (alrr l)
L e : Jeroil data e be len
aan deze Íde kant va.t de
ge.taa d
stol ,,"'orden
A e D er-ÁnNaaréén kaft
on'\/o!,rienen str l(eN

1
Biezenmet boÍduursel

L\
f2

B ezenfaa en zoas hrerbo
venbeschrevefNaald
s ta n d h a Í n k s (a Íb2 a Í
standtussefdc brezen
1Bnrr!)
A s naarmotreÍzgzag.
v o e tOb o rd L ,u rv o e t6 o Í
o D e f b o rd !!rv o e 2t 0 TLrssen
de lJezcnbordurerl
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Biezenen plooien
Ploolen(verschillendin
breedte)
Plooienkuntu rn alle stotíen
naaien.VoordikkerestotÍen
zijnbredeplooienbetergeschikt.B j dunneen nretal te
dikkestofÍenkuntu de
plooienzo brêedmakenals
u wt.

Werkwilze:

links
A. Naaldstand:

-----o Steekkeuze:
. Steeklengleafhankeijk

halÍlinks
B. Naaldstand:

VAN OE SIOT

o Naadstand:naarkeuze
a Naaivoel:zigzagvoet0

nrldden
C. Naaldstand:
halflinks
D. Naaldstand:
rechts
E. Naaldstand:

a Bijhet naaen van plooren
wordt de stoÍkantangs de
geled.
kantvande naaivoet
a De breedtevan de
plooienkandoorveÊ
anderenvande naaldstand
gevarièerd
worden.
a De kantvande plooien
aangeven(zomogelijkdoor
een draad uit de stoÍte
Íekken).
a StoÍkantomvouwenen
sIrjKen

Sierplooien

BijnaiedermotieÍkanvoor
vanplooien
hetversleren
wordengebrurkt.
Probeertu verschillende
a Bijhetnaaienvanplooren soortenstekenen verandert
vlaklangsde
de stoÍkant
u tege ijkertijdde steekrechterbuitenkanlvan de
lengteen breedte.
nrái\/^êt
êi.1an
a Brederep ooienlangsde
slofkantrijgen.

^ê

a Er op lettendat ale
plooienaan dezelfdekant
vande stofwordengenaaid
a Allep oo en naaréén kant
ornvouwenen strijken.
Bijbrederep ooienkande
stofkant
ook langsde lijnen
op de steekplaatworden
geled.

36

a Steekkeuze:'a.^./
5
. Steekbreedle:
. Steekengte1 2 punten
minderdan basis-nstelling
a Naaivoetiz gzagvoet0
De stoÍkantaan de rechter
vande naarvoet
binnenkant
geleiden,zodatde naald
prec es naastde stofkant
naastde slotsteekt.

Applicaties
B j hetappliqueren
kuntu
uw ianlasede vrje oop laten.Applicatres
kunnenin
allernogelijke
vormenen
k eurenen vanallerleisoor
tenstofwordengemaakt.Ze
kunnengebruiktwordenals
versieringoÍ a s opgezette
siukkenresp om verstelde
p ekkenonzichibaar
te
rnaken

Naaienvan hoeken en
rondingen
Rechte hoèken
Totaan de hoeknaaen en
naaldln de hoekin de stof
steken(a).
Werkdraaen en verder
naalen(o)
Daarbj wordtde hoekaÍgeweÍkt.

ï*.3
Algemenetips
De sloÍwordt door de machrn-ê
automalsch getransporteerd,maaralleenn één
r chting.De stoÍmoetdus
vo genshetapp catiemotref
woroengerero.

I

l'

t-r-aË

.*N.**$

AÍb.l aatzien,hoe u het
raarnrnoetvasthouden.
Eenpaar stoÍfen,bilv.f u
wee kunnennietin een
raamwordengespannen.
Tochmoetde stofbij het
naaienzo slrakmoge jk ge
houdenwordên Op aÍb.2
kuntu z en hoeu de stoÍ
moetvasthouden.

Bijhel naaiener op ietten,
datde naad zichaltjd op
de ngetekende
lijnbevndt,
ous nrelop oe naarvoet
reten.

Totop 2 mrn na in de hoek
naaien.Danzigzagtijdens
het naaen op 0 draaen (c).
Werkdraalen,de z gzagbreedteweerinstellen.
De
naaldweer n de stofsteken
en verdernaaien(d)

Inden moge jk meteen
borduurraarn
werken.De
stoikandan gemakkelilker
wordengeled.

Voora b j geskuctureerdeoÍ
e astischeweeÍselsis het
praktrsch
om eenslukzelÍk evendestoÍop het naal'
werken de app rcatiestof
te
srrlKen.

Spitse hoeken

Stompe hoeken en
rondingen

U
E

Ëglz

v2

Naarentot de naaldprecies
in hetmiddenvande hoek
staat(e).
Na iederesteekde naad in
heimiddenvande hoek n
de stofsteken.Naa voet ornhoogzetlen
en naaiwerkiets
draa en (Í)
Kleinerondingeneveneens
straavormignaaien(g).

%%?
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Applicaties
Appllcatl$ van één kleur
- bll lettera en klaurlge
stolÍen
Bijhet appliquerenvan lef
tersis het beterom de letters
aan de goede kantvan de
stofvooÍ te tekênen,omdat
bijschÍijvenvan lettersin
spiegelbeeldgauw fouten
wordengemaakt.Dit is ook
bij eenvoudigeÍigurenop
kleurigestofÍenaan tê
raden.

Voorbereiding:

Werkwijze:

,WWl
. Steekkeuze:

Applicatiesmet ietsspeling
uitknippen
en motiefop de
goede kanttekenen(aÍh 2).

'll
borduurvoet
6
a Naaivoet:
oÍ openstikvoet20i
a Garen:machineborduurgarennr.60 (stopgaren).
. Naald:80-70

Als het motieleen vertacale
lijn heeÍt,bijv de muur van
een huis,moetdeze met de
draad mee op de stofwor
den gelegd.
U kunthet motiefhet beste
als volgtop de stoÍtekenen:
MotieÍ(alleenaan de bovenkant)op de stofspelden,
overtrekpapiereronderleggen en met een dikke breinaaldof een ballpoint(zonter inkt)langsde lijnentekenen (aÍb 1).
De applicatiestof
op het
naaiwerkvastspelden.
DaaÍbijop de dÍaadrichting
letten.
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l.1

Applicaties
Eerstebewerking
1
. Steekbreedte:
o Steeklengte:72 3/4
Op de ngetekendejnen
naaren.
De stekenmoeten
aan he1e nd etsoverelkaar
heenvallen(aÍb.3).
De overtollige
app icatiestoÍ
langsde zigzagnaad
zo
zorgvuldg rnogejk aÍknippen(afb 4).

Tweedellewerkng

Op de meestrechtep aats
beginnente naaien.Er op
letten,dat de afgeknrpte
ran
den en de genaade steken
overdektworden(aÍb 5).

^5

1% 2
. Sleekbreedte:
b jna 0 (al
. Steeklengte:
naarstoÍ4 10punten,proeílapjemaken).
Voorhoekenen rondngen
zo te werkgaanalsop de
bladzjdehiernaast
bescnreven.
De draadresten
naarde
achterkanttrekkenen aÍwerken.
Hoekenen rondingen
naaen, zoas beschreven
o p b l z .3 7
De draadresten
naafde
achterkant
trekkenen afwerken.
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Applicaties
Eenkleurige appllcatles bii stoÍfen met een patroonlie oÍ bii gesiÍuctureerde stoÍÍen
Dezemethodeis geschikt
als het motieÍnietgoed op
de applicatiestoi
overge
brachtkanworden.
Voorbereidingen:
. Steêkkeuze:/Vtvly'l

'l +
6
borduurvoet
a Naarvoet:
oÍ open borduurvoet20'.
a Garen:machineborduurgarennr.60 (stop
garen).
. Naald:80-70
Werkwijze:

Tweedebewerking:

op de
Motiefin spiegelbeeld
achterkantvan het naaiwerk
overbrengen.

1% 2
o Steekbreedte:
bijna0 (al
. Steeklengte:
naar stof4-10 markeringspuntenproeÍlapjemaken).

Het motiefkanook op een
opstrijkbaarinzetstukworden getekenden op de achterkantvan het naaiwerk
wordengesÍel€n.
De applicatiêstoÍmet de
goede kantnaar bovenop
de goede kantvan het naarwerk vastspelden.

Op de meestrechteplaats
van het motiefbeginnente
naaien.Er op letten,dat de
atgeknipterandenen de al
genaaldezigzagsteken
overdektworden(fig.2).

Bijde applicatie
vanajouÊ
zomen mettraliemotiefof
kantkande stoí,onder de
na hetnaaien
applicatie,
voorzichtigafgekniptwoÊ
den (afb.3).
Eerstebewerking:
. Steekbreedter1
a Steeklengte:72-3l4
Aan de achterkantop de ge'
tekendelijnennaaien.Aan
heteindmoetende naden
elkaarietsoverlappen
(afb.1).
Aan de goede kantde oveÊ
tolligeapplicatiestoÍaÍknlp
pen (aÍb.4op blz.39).
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3

Ajourzoomborduursel
Deop de aÍbeelding
geWerkwijze
toondeapplicatiestoÍ
werd
eerstmeteenajourzoomDeeerslerijnaaien.
Aanhet
naaldalsvolgtgeborduurd: eindvande rijde naald
rechtsin de stoÍsteken
Opmerking:
(afb.4a).
Neemtu voorditsoortwerk
eendunne,dichtgeweven
natuurvezel,
bijv organdie.
StoÍdubbelnemen,in diagonalêrichtingwerken.

Ë

Vorberêiding:
. Steekkeuze:
/VlryVl
. Steekbreedte:
2Y2-3

F
F

a Steeklengte:172

'll

.@

F
F
F
F

F
F
F
F
F
F
B
t
E
E
I
B

*
a Naaivoet:
borduurvoet
6
oÍ biewoet31' met5
gleuven.
a Garen:machineborduurgaren
nr 60 (s.topgaren).
a Naald:enkelezwaardnaald

Werkomdraaien.
De
tweederijnaaien.Daarbij
moetenpuntenaande rechterkantpreciesop de puntenwaarde naaldvoorde
eersterijin de stoÍis gesloken,liggen.Derijmeteen
steeknaarlinksaÍmaken
(aÍb.ab).
Werkomdraaien.
Dederde
rijnaaien.Daarbijmoeten
de puntênaande linkerkant
prêciesop de puntenwaar
de naaldvoorde tweederij
in de stoÍheeÍtgestoken,
liggen.Derijmeteensteek
L4
naarrechtsaÍmaken.
Zo verdeÍwerkentot het
blokgrootgenoegis voor
hetmotieÍ(aÍb.5).

Appllcatl$ In yerschlllendakleur€n
Bijapplicaties
in verschif
lendekleurenwordenniet
alleen- zoalsbijapplicaties
vanéénkleur- verschillendemotieven
op de stoÍ
genaaid.Hierwordteen
motieÍvanverschillende
elkaaroverlappende
resptegênelkaarliggendestukken A6
gevoÍmd.
Belangrijk:
Bijapplicaties
in verschillendekleurenmoetop de
volgorde
wordengelet,
waarinde verschillende
delenopgenaaid
worden,
d.w.z.de onderíedelen
eerst,de bovênste
delenhet
laatsteHetis daaromraadzaam,de verschillende
delenin de volgordewaarinze
opgenaaid
worden,op het
motieÍte nummeren
(afb.6).

È

t
à

v
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Applicaties
Voorbêreiding:

. Steekkeuze:
/WWl

'h
a Naaivoet:borduurvoet6
of open borduurvoet20'.
a Garen:machineborduuÍgarennr.60 (stopgaren,in de bijpassende
kleuren).
a Naald:80-70

Tweedebewerking:
o Steekbreedte:1%-2
. Steeklengte:bijna0 (al
naar stoÍ4-10 punten,
proeÍlapjemaken).

Werkwijze:
. Motiefin spiegelbeeld
aan de achterkantop het
naaiwerktekenen.
a Het motiefkanook op
een opstrijkbaarinzetsel
wordengetekenden aan de
verkeerdekantvan het naaiwerk wordenopgestreken.
Dit is bijgestructureerdeoÍ
rekbare stofÍen aan te bevelen.
Het eerstegedêeltevan het
motiefmet ietsspelinguit de
applicatiestofknippenen
met de goede kantnaar boven op de goede kantvan
het naaiwerkvastspelden.
Daarbijmoetde draadrichting van de applicatiestof
overeenkomenmet de
draadÍichtingvan het naarwerk.

L2
Eerstebewerking:
. Steekbreedte:I
. Stecklengte:%-3la

^3

Het eerstedeel aan de ach'
terzijde,langsde getekende
lijnen,op de stofnaaien.
Daarwaar deel 1 en deel 2
overelkaarheenvallen,met
rechtesteek(lengtê1)
naaien(afb.1).De steken
moetenbij de overgangvan
beginen eindevande naad
ietsoverelkaarheenvallen.
Aan de goede kantde oveÊ
zo dicht
tolligeapplicatiestoÍ
mogelijklangsde zigzagnaad aÍknippen.Langsde
rechtesteekongeveer2 mm
stofoverlaten(aÍb.2).

L4

Aan de goede kantdê at
geknipteÍandenmet cordonnaadnaaien,echteralleenoverde zigzagnaad
(aÍb.3). De naad met rechte
stekenwordt bij het opnaaienvan het volgende
deel overdekt.
Voorhoekenen rondingen,
zie beschrijving
op blz.3Z
Daarnahet tweededeel van
de applicatie,met de goede
kantnaar boven,op de
goedê kantvan het naarwerk vastspelden.
Het bijpassendegaren kiêzen en deel 2 (eerstebewerking)met zigzagsteekop de
stofnaaien.Daar waar deel
2 en 3 overelkaarheenvallen, een rechtesteekgebÍuiken(afb.4).
De zigzagnaadvan deel 2
moet preciesop de naad
met rechtestekenvan deel 1
liggen(aÍb.4).
De overtolligeapplicatiestoÍ
aan de goede kantaÍknippen en (tweedebewerking)
met coÍdonnaadoverde
zigzagnaadnaaien(afb.5).
Zo verderwerkentot alle delen van het motiefop de stoÍ
genaaidzijn.

^5
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Monogrammen
- cordonnaad
l\let de cordonfaadgenaaroe monogrammen
kunnen
Inw eKeltnge
grootteen
rnetrederesteekbreedte
woroengemaakt.
Voorbere
dtng:
o Steekkeuze:/WWV\
o Steekbreedter
172-5
. Steeklengte
lr jna0 (al
naarstoÍ4 10punten proeÍ
aplemaken).
o lr
0f
a Naaivoet:
borduurvoet
6
oÍ openborduurvoet
20'
o Garen machne
borduurgaren
nr 30
. Naald 80

Werkwjze

E

a
E

a
a
e
T

e
a
T

r
T
I
È

T
T
I
7

MotieÍaande goedekant
op de stoltekenen

V ooÍbeed etterN (aÍb.4).

Ca. 12cm met rechtesteek
(lengter./2)
naaien(aíb.1a).

a Hgteerstedee naaen,
b I - beg nnen.Aanhet
eindde naaldlnks in de stoÍ
steken.

5E

Naavoetomhoogzettenen
weernaarhet beg n zetten
[,4et
cordonnaad
verder
naaren
(afb.1b)

Toi n de hoeknaatenen de
naad aande bu tenkantvan
de hoek I de stoÍsteken
(afb2a)
Werkdraaienen verder
naaen (aÍb2b).Bilhet
naaienoverde algenaatde
cordonnaad
de stoÍevenIUee els|aar voren
scnurven
VoorhetaÍwerken
eef paar
recl'r1e
steken(engte72)
angsheteindvande cordonnaadnaaen (Verdere
t ps voorhetnaaen metcor
donnaadvtndtu n de prosp e ctu s, . B E RNlNA
Naaiservrce.)
B j ettersmetd agonalelllnen(alb1.3)
moeter anders
te werkgegaanworden

Naad weerop dezeÍde
plaatsIn de stofsteken.

1ï

o. - Langzaamverder
naaren,
tegerjkertijd
de z g
zaglangzaamweerop 5
draaten.De nkersteken
moetendaarbrltegen
de
stekenvanheta genaaide
geoeetleaan komen.

]

f2
Bijde stippelliln
stoppen
Dan angzaamverder
naaien. Tegelijkertildde
z gzagop 0 terugdraaien.
Naaldnietomhoogzetten.

li
a\

Werkdraaien.Naad om
noogzetten
en naadstand
op trnkszetten
,

KN

Werkdraaten,naaldom
hoogzetten.
Naaldstand
op rechtsen
zrgzagop 0 zetten.

Hoeken

v3

De naaldweerop hetzeÍde
puntlatenzakken.
c. Langzaarnverder
naaen en lege jkertijdde
zrgzagweerop 5 terug
draaen De rechtersteken
lggen dan tegenhetal genaarOe
deetaan.
Letlerafmaken.

f4

- uitde handgenaaid
Monogrammen
gevenaan
l\4onogrammen
veeldingen een persoonlijk
cachet:
bijv op de zakkênvan
op
blousesof overhemden,
lakêns,kussenof handdoeken,op een shawloÍ op
de voeÍingvan mantelsen
jacksen vanzelfsprekend
ook op zakdoêkenvoor damesen neren.
Voorbereiding:

rv\,\,lt\
. Steekkeuze.
. Steekbreedte:2-5
. Steeklengte:0

'll
a Naaivoetigeen naaivoet
oí voetvoor bordurenuit de
hand 24..
a Garen;machineborduurgarennr.60 (stopgaren)ot nr.30.
. Naald;80
a transponeuÍ.n11111r
Werkwijze:
Altijdmet borduurraamwerken. Het naaiwerkmoet
strakliggên.Bij dunne stoÍÍen eventueelnog papier
eronoerreggen.
Als u zondernaaivoetwerkt,
de hendelvoorhetomlaagzettenvan de naaivoettoch
naar benedenzetten.Anders heeftde bovendraad
geenspanningen u krijgt
lussen.
De lettersmet kleermakers'
krijtof met een specialestiÍt
aan de goede kantvan het
werktekenen.In hetbegin
de lettersnietgrotermaken
dan 2 à 3 cm. Hoe groterdê
letteI des te moeilijkeris het
om een gelijkmatigevorm te
krijqen.
De onderdraadca. l/2 cm
bovenhet begin van de let
ter door de stofnaar boven
halen.Dê naaldop de aan'
gegevenlijn in de stoÍsteken (afb.1).

A1
De beide dradenaan het
eind vasthoudenen met een
rechtesteekop de lijn
naaien,naar het begin van
rlÀ lótrêr l^À /.íh

v2

I

,\

De draden vlak bij de stof
afknippen.

-r.

- uitde handgenaaid
Monogrammen
Het raamvasthouden,de
naaldomhoogzettenen de
zrgzagsteel(
op de gewenste
breedteinstellen.
De gete,
kendelijnmoetzichin het
middenvande zigzagsteek
bevinden(aib.3).

A3
Bij het naaienhet raamvasf
houden(zieaÍb.4)en langs
de lilnvan de letternaaien.
Laatu de machinehierbijop
ongeveerdriekwartvan de
snelhed lopen Hetraam
echterlangzaarnbewegen.

I

In geengevalhetraam
draaren,maarlangsde ljnenachterurt,
vooruit,oÍ
naarde zilkantbewegen,
zoalsbij het schrilvenmet
een gewoonpotlood.

Opmerking:
A s de ring
voorut ol achteruitbewogen
wordt,ontstaateen brede
liln.De rlngmoetlangzaam
bewogenworden
Alsde ringnaaropzilwordt
bewogen,ontstaat
eendun
nere|jn. De ringmoetsnellerbewogenworden.
Totslotde eindenvande
draad met en ge rechteste
kenafwerken
(afb.5).
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Quilting(watteren)
B j het watterenwordenin
de regeltweelagenstoíen
daartussen
aisvul ng een
aag wattenaan elkaargen a ad .
Dezetechniekwerdoorspronkelijk
voorhetrnaken
vanwarmekledingstukken
en dekensgebrukt Methet
walterenkunnenechterook
zeer decorateveeÍfecten
woroenoeretKt.
Opmerking:Bilhetwatteren
er op letten,dat de naadlijnenn et te dichtbij elkaar
liggen.Anderswordtde vul'
ing in elkaargedrukten het
optischeeffectgaat veroren

Werkdraaienen derde
naadstikken.Kantlineaal
daarbijweerlangsde eerèLe | ,ddu v r

Watteren met evenwijdig
lopende nadên
Voorllereiden:
. Steekkeuze
-----a Steeklenglea naargewenstewafierng.
a Naaivoet:zigzagvoet0
Kantlineaal
aan de naarvoet
bevestgen. De afslandtus'
sende kantlineaal
en de
rn dde stelijnvande naai
voet komtovereenrnetde
aÍstandtussende gestikte
naden.

Werkwjze:
De stoÍin hetmiddenomvouwenen slrJKen.
De 3 lagen stofaan elkaar
spe den. Om de watterng
rn nderdik te maken,al een
de bovenstelaagstoÍen de
laagwattenaan elkaar
hechtenen de voeringpas
na helst kkenaanbrengen.

Tweedenaad st kkenen
kantlneaaldaarbijlangsde
eerstenaadleiden(afb 1).

1>

De stoÍin hetmiddenom'
vouwenen stTrlKen.
Hetwerk90odraaienen
het m dden van de stoí
eveneens
stílken.
De nadenzoalshierboven
beschreven
st kken.Daarbij
hetwerkna edereril90o
draaien(aÍb2)
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I

Vanhetrn dden u t naarde
rand de ene naad naastde
anderestikken.Hierbijte
werKgaanzoalsDeschreven.

Eerstenaadstikken.
De
naaivoet
moetdaarbijvlak
langsde gestreken
vouw n
hetnaawerkwordenge eid

Nadenin de vorm van
vierkantiesoÍ ruiten

Y,ue

Bij het watterenaltljdvan het
middennaarbuitentoe
werKen.

(watteren)
Quilting
Ook al wordenbij het watteren evenwijdiglopende,
rechtenadengebruikt,is het
nietnoodzakelijkom altijd
mêt de rechtesteekte
werKen.

lVetde talrijkeverschillende
motievendie uw BERNINA'
naaimachine
te bieden
heeft,kunnenheel aparte
resultatenbereiktworden,
trllV:
o Steekkeuze:
rA,/

Wbtterenvan motieven
Hetwatterenvan motieven
baseertop hetzelÍdeprincipê als het watterenzoals
op de voorafgaandebladzijden beschreven.Hierwordt
echternietmet rechtenaden gewerkt,maar er wor
den motievengevormdmet
de rêchtesteek.Hiervoor
kuntu alle niette grotemodie geaptievengebruiken,
pliqueeídwoíden,of al op
de stofzijn gedrukt,oÍ met
de hand op de stoÍworden
getekend(afb.1).
Voorhet watterenvan motie'
ven zijner twee mogelijk'
neoen:

A. ItJatteren
van eênvoudigê,niêt te groteen
grotemotieven
Voorbereiding:
-----a Steekkeuze:
. Steeklengteial naar waf
tering.

'll
o@
a Naaivoet:zigzagvoet0 of
boventransportvoet
5O'
of leervoet55'
oÍ open borduurvoetnr.20".
a Garen:dun onzichtbaar
nylongarenoÍ borduuÊ
garennr.60(stopgaren)of
nr.30.
Alsu onzchtbaarnylonga'
rengebruiki,dan borduurgarennr.60(stopgaren)
of
ge'
nr.30alsonderdraad
bruikenen de bovenspanningverminderen.

1
Werkwijze:
De drie lagen stoiaan elkaarrijgen.Om een minder
dikkewatteringte krijgen,alleen de bovenstelaagstoÍ
en de wattenaan elkaar
hechten.Pasna het watteren voeren.
Vanuithet midden van de
stofnaarde kanttoe
werken.
Als u effenstofgebÍuikten
het motieÍer met de hand
op getekendmoetworden
(aÍb.2),als volgtte werk
gaan:
l,/otievenop dunne doorschijnendestoÍ,bijv organdie,tekenen.
L2
De bovenstelaag stoÍ,watten en organdieaan elkaar
hechten.
Spanningvan de bovendraad vergrotenen motieven van linksstikken.
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Quiltinguitde de hand- Patroon
op de stofoverbrengen
B. lltatteÍèn van klelne
a]|lstlekemotlêYen

Werkwijze:

Voorbereidino

StoÍvoorbereidenzoalsbij A
oescnreven.

a Steekkeuze:
------

'll
.@
a Naaivoet:stopvoet9 oí
voetvoor bordurenuit de
hand 24'.
a transponeur:Ë$ltÊ
a Garen:dun onzichtbaar
nylongaÍen of borduur,
garen nr.60 (stopgaren)of
nr.30.
Als u onzichtbaarnylongarengebruikt,borduurgaren
nr.60 (stopgaren)of nr.30
als onderdraadgebruiken
en de spanningvande bovendraadvêrminderen.

Het werk in een borduurraamspannen.
De onderdraaddoor het
werk naar bovenhalen,bij
de eerstestekenhet einde
van de draad vasthouden
en het motieÍnaaien.
Vanhet middenvan de stof
uit naarde kanttoe werken.
Het raam kan naar wensgeleid worden(op blz.45 is beschreven,hoe het raam
vastgehoudenmoet
woroen).

Het watterenuit de hand
wordtaan de goede kant
van het werkgedaan,zonder dat de motieveneerst
op de stoÍgetekend
worden.

>

Door€laan
Doorslaanis het overbrengen van het patroonop de
stof(afb.1).
Opmerklng:De machine
moetaltijdwordeningesteld
voordatdê naaivoetwordt
aangebracht.
Voorbereiding:
. Steekkeuze:,ítfiÀ

. Steekbreedte:
2
.
.
a
r
a

Steeklengte:5
Naaldstand:midden
Naaivoet:doorslagvoet7
Garen:naaigaren
Naald:80

A
Spannlng:
De spanningvan de bovendraad moet,zoalsop de afb.
te zien is, minderstrakzijn.
Na het doorslaande span,
ningweerin de normale
standterugbrengen.

4A

Doorslaan
Werkwijzei
De lijnenvan het paÍoon
met krijtop een kantvan de
stoÍoverbrengen.
Patroonverwijderenen de
tweelagenstofop elkaar
spelden.
Het eind van de bovendraad door de naaivoet
naarachterentrekken.

Opmerking:
Bij lange nadenis het niet
nodigom de helenaad
door te slaan.Een paar steken naaien,naaivoetomhoogzetten,naaiwerkongeveer5cm doorschuivenen
weereen paar steken
naaien.Voorhet openknippen de langê stekenaan
beidekantendoorknippen.

Bijde eerstestekende uif
eindenvan de beide draden
vasthouden.Langsde krijf
lijnendoorslaan(afb.2).

De tweelagen stofvoorzichtig uit elkaartrekkenen de
draaddoorknippen(afh 4).

Als u hetwerkbijde machine weg haalt,de uitêinden
van de draden samenmet
de stofvasthouden(afb.3).

^3

Om de hoekenook doorte
slaan,de lijnenca.2cm langer maken(aÍb.5).
De punt van een figuurnaad
door een dwarselijn bij de
PuntPrecresaangeven
(alb.6).
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Doorslaan
Doorslaan van enkele
punten
Het is nietaltijdnodig om
eenhelenaaddoorte
slaan,d.wz. een paar stekenop een bepaaldPUnt
zijnvoldoende,bijv.bij de
hoekenvanzakken(atb.1)i
Voorbereiding:
. Steekkeuze:/WWl
. Steekbreedte:5
. Steeklengte:0
midden
. Naaldstand:
a Naaivoet:doorslagvoet7
r Garen;naaigaren
. Naald:80
a rransponeur.Irllllf,

Het eind van de boven'
dÍaad door de naaivoet
naar achterentrekken.

Werkwijze:
De puntenmet krijtvan het
patroonop de stoÍoveÊ
bren9en.

vande draBeideuiteinden
den vasthoudenen een
paar$eKennaaren.

en
Het patroonverwrJderen
de beide lagen stoÍaan elKaarspeloen.

Naaivoetomhoogzetten,
draden ên de stofsamen
vasthoudenen het vol'
gendepuntdoorslaan
(afb.3).

Sommigepatronenhebben
kleinegaatjesom de verpuntenaante geschillende
ven. In dit gevalmoet het
patroonnietverwijderdwor'
den. De stekenkunnen
door de gaatjesheen genaaidworden(afh 2).

De langedÍaden,tussende
verschillendepuntenaan
beide kantenvan de stoÍ,
afknippen.
PatroonveÍwijderen.
De lagen stoÍvoorzichtiguit
elkaartrekkenen draden

V3
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doorknippen.

(lmitatie-ajourzoom)
,,Laddersteek"
,,Laddersteek"met
doorslagvoel
Op dezewijzewerdenoor
spronkelrlk
twee agen stof
aanelkaargenaaid.alshet
niette z en mochtziin,dat er
eennaadgenaaidmoest
worden.
l\y'etd t soortajourzoomkan
bijv een groottaÍelaken
wordengenaard,of er kunnenversrenngen
worden
aangebracht.
Voorbeeiding
o Steekkeuzer/WV\M
. Steekbreedte
2
o Steeklengte:
b jna 0 (al
naaÍstoÍ4-10 punten,
proeÍlapjemaken)
a Naaivoet:doogslagvoet7
a Garen:borduurgaren
n r.3 0
. Naad 80

Werkwilze:
Hete nde vande bovendraad door de voetnaar
achterentrekken.Bijde eeÊ
stestekenhet u teindevan
de beidedradenvast
noucen.
De twee agen stoÍaan el
kaarnaaien,breedte1 5 cm
(afb.2).
A s hetwerkuitde machine
wordtgehaaldde u teinden
vande draadSamenmetde
stoi vasthouden
De tweelagenstoÍgoed uit
elkaartrekken,de naadstrij
kenen omnaaien(afb 3).
Aan de goede kanl rechts
en linksvande laddersteek,
elkeen nj siersteken
naaien
(aÍb.4).

d/

"
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De laddersteek
kan,indien
gewenst,aan het ernd
samengetrokken
worden
doorin hetmiddenvande
laddersteek
een naadte
makenmeteendr evoudige
rechtesteek,naarvoet
ni:1.
Sp a n ning:
De spanningvande bovendraadmoetm nderstrak
z1jn,
ze aÍb.1
Na aÍ oop moetde span
nrngweer n de normate
standleruggebracht
worden

$

cl

I

,,Laddersteek"

I
,,Laddersteek" met
biesvoet

I

De twee kantenvàn het
naaiwerkaÍwerkenzoalsoP
blz.19beschreven,
,,Fijne
met parelkantatwerking
garen.

I
I
I

(Bijde biesvoetmet 7 glêunr 8 gebruiven,parelgaren
met5
ken,bijde biesvoet
gleuven,parelgaren
nr.5.)

I
I
I

Voorbereiding:
a Steekkeuze:{.r'tta{+f
. Steeklengte;2
a Naaivoet:biesvoet31 met
5 gleuvenoÍ biesvoet32
met7 gleuven.Bijde biesvoetmet 5 gleuvenwordt de
ajourzoomietsbrederdan
bij de biesvoetmet 7

I
I

I
I

a Garenrborduurgaren
nr.30oÍ nr.60(stopgaren).
a Naald:80

I

I

I
I
lÍr1ll!"lJ

I

..1árrryvvv\.av'v'v-wwwvJw'vv\,r-1Y'vv'wrr\,wvr'\

I
I

I
(r

Werkwijze:
De beide kantenzó onder
de naaivoetleggen,dat ze
rechtsen linksdoor de gleuven van de biesvoetglijden
(alb.1).
De stofgêleidenzoalsoP
afb.2 te zien is.

^-

I
I

I

I
I

I

I
I

I

I
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Rimpelen
Voorbererding:
o Steekkeuze:vAl
3 (knoopsgat. Naaivoet:
voet)
(nr.B oÍ 5) tweeParelgaren
maalzo langalsde stofaf
kn rp p e n.
Naad in de middelslestand
brengenen n de stofste
ken.Boven en onderdraad
vanopzijonderde naavoet
eggen
De us dle bij hetdubbeleggen van het garen ontstaat
overde middelstepunt van
eggen.
de knoopsgatvoet
Hetuitende vande draden
naarachterenleggenen de
naavoetomlaagzelten
(aÍb.1).
De uiteinden
vande draad
achterde naaivoetvasthouden en de luslosmaken.
Garennaarvorentrekken,
daarbij1ggende korteeinden van het garenachterde
naaivoet(afb.2).

f2
Garenaan de voorkantvan
de voetoptrekken(aÍb.2) en
naaien.Aanhet beginen
eindvaneen íl telkenseen
paar stekenmet verzonken
transporteur
naaiên.
Naawerkuitde machine
nernen;de stoÍr mpelen
dooraan hetparelgaren
te
treKKen.

t=ry
^1

r;;

Smale stukkenstoÍof
dunnestoffenkunnenook
met2 rilenrechtesteken,
engte5, wordengenaad
De stofrimpeen door de
onderdraadaante trekken
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Rimpelen
Rimpelenmet de rimpelvoet
A. Rlmpelenvan eenvoudige stoflen
Al eenmogelijkbijdunne
en zachtestotfen.
a Steekkeuzer
-----. of /ÍV\rd
. Steekbreedte:0 5
. steeklengte2-5

.,' .

-,y

Opmerking:Hoesterkde
stoÍgerlmpeldwordt,
hangtaÍ van de steekleng'
te.Als de stoÍnretsteek
lengte5 nietvoldoende
gerimpeldwordt,andere
onderdraadspanning
(naaienvan
nstellen
knoopsgaten).
Bijhetrim
pelen rnetde rechtesteek
wordt door de zadelsteek'
auromaaleveneens
bereikt,dat de stofmeer
gerimpeldwordt.
a Naaivoetirimpelvoet'16
oÍ 17.
Garendoor het gaatjevan
rijgen.
de rimpelvoet
Als u begintmetnaaien,de
beideuiteinden
vande
draad vasthoudenen een
naadnaaien.

B. Rimpelenvan een
stuk stot en dlt tegeliik
aaneentweedesiuk stoÍ
vaslnaalen
o Steekkeuze:
-----. Steeklengte:2 4
a Naaldstand:
naarkeuze
(zieopmerking).
rimpelvoet
16
a Naaivoet:
aÍ 17.
De stoÍonder de naa voet
leggen en de bovenste
laag stofin de gleuÍ van de
naaivoetschuiven(aÍb.1).
Opmerking:Doorde ver
schillende
naaldstanden
kan de breedtevan de
naad gevarièerdworden.
Blj naaldstandrechtsis de
naadbreedte
smal,bij
naa dstandlinkswordt de
naad het breedste.
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^1
Onderste
stukstofrnetde
geleiden,
linkerhand
bovenstestukstoÍmet de
(aÍb.2).
rechterhand
Blj het naaienvan de rim
pelnaadde bovenstelaag
stofietsnaar rechts
trekken.
Het bovenstestukstoÍbij het
naaienretsstrakhouden.
Daarmeêwordtgerêgeld
hoe sterkde stoÍwordtgerimpeld.

Om de gerimpelde
stofheel
preciesop hetkledingstuk
te kunnennaaien,de beide
stukkenstofdoormiddenof
in vierenvouwenen met krijt
attekenen.

I
ff

Elastiek
aannaaien
Rimpelenvan elastiek
Elastiek (voor zachte stoÍÍen dunne tot iets dikkere
kwaliteit)
Voorbereidrng:
a Steekkeuze v^-vl
3 (knoopsgata Naaivoet:
voet)
EenstukelastiekaÍknppen
Ditmoetongeveer172keer
zu

d/,q

z t

d ó uc

óLUl

Naad n middelsle
stand
hrê^^êá

ên

.

dê

at^l

cia

ken.Boven-en onderdraad
van opz Jnaa$ oe naa voei
reggen
De iusdie ontstaat
b j het
dubbe eggenvanhetelastiekoverhetmiddeste
haakjevande knoopsgatvoetleggen.De u teinden
vaf hetelastieknaarachterenleggenen de naaivoet
ó m l r : ^ 7 ê t iê n

/:íh

ÍranspoÍteur
weeromhoog
zetten.Elastrek
aande voorkantvan de naaivoetaan
trekkenen naaien;daarbrl
hete astek strakhouden.

?l

De uitendenvanhele astek achterde naavoet
vasthouden.
De us vanhet
haakjenernenDanhete astek naarvorentrekken.
Daarbldekorteuitendeo
vaf hete aslekachterde
naarvoetatenz tten(aÍb.4).

Hoestrakker
u hete astek
houdt,dêste nauwerwordt
de naad
Aanheterndvande rileen
paarstekenmetverzonken
transporteur
naaen.

A3

I
t=g3n

tf
ry
55

Aannaaien
vanelastiek
en band
Rimpelenmet breed
elastiêk

Rimpelèn met meervoudig êlastlek(Band met
,,ingeweven" elastiek)

Voorondefgoed,nachtkle
d ng, sportkledng, n de
taillevankledngstukken
en
In mancneten.

;

-á--

-]'

Eenpassendslukbreed
elastiekafmetenen at
knrppen.

Voorondergoeden nachf
kleding,sportkleding,
in de
taillevankledingstukken
en
terafwerking
vanrnouwen.

,
!

StoÍr mpelenin de lengte
vanhetelastiek
(r mpelen
b z.5 3 ).

1

. Steekkeuze:/\JL/\
a Naaivoet:zigzagvoet0
E astiekop de gerimpede
naad vastspeldenen vast
naaien.

il

Bijeensmale elastieken
bandéen rijnaaien,bij bred e re l a s t iek 2à3r ijen.
R mpeldraden
verwijderen.
Bij tricotagede overtollige
stoflangsde naad
afknippen.
Bil gewevenstoÍïen,voor het
rimpelen,dè stoÍin de
breedtevan het elastiek
omslaan,en wel aan de kant
waarhetelastiek
er op ge,
naaidwordt.Er op letten,
dat de stofkantdoor het eia'
stiekoverdektwordt.

^1
Voorbereiding
en werkwijze
ziê,,Rimpelen
metbreed
elastiek
I
Om hetnaaiente vergemakkelijken,
wordteenandere
naavoetgebrurkt.
r Steekkeuze:A-l\-/\
a Naaivoel:
3 (knoopsgatvoet)
Het elastiekzo op de stoÍ
leggen,datde verschillende
dradenelastiekbij het
naarendoor de gleuvenvan
de naaivoetopen (afb.1).

Gerrijts
Handelsstraat
14
9501ET Stadskanaal
tel.0599€124.19
www.naaimachinehandel.com
en www.paspop.com
info@gerrijts.
nl
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