KOM NAAIEN MET KVLV
Naaien is hip en leuk en in groep nòg gezelliger!
Bij KVLV, Vrouwen met vaart worden al meer
dan 100 jaar naaiworkshops georganiseerd. Van
een handige tas tot een trendy rokje: je maakt
het allemaal in slechts enkele sessies. Ervaren
naaisters en enthousiaste starters kunnen hun
passie delen in een ontspannen sfeer.
KVLV, Vrouwen met vaart is de grootste vrouwen
vereniging in Vlaanderen en brengt in ruim
950 lokale groepen vrouwen samen om te sporten,
nieuwe kooktrends te ontdekken, workshops bij te
wonen en creatieve uitdagingen aan te gaan.
Vind een naaicursus in je buurt via kvlv.be
Volg zogemaakt.kvlv.be voor creatieve inspiratie
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DEEL 1

GOED OM
TE WETEN!

DIT HEB JE NODIG
Naaigerief, een degelijke naaimachine en leuke stofjes, daarmee kun je aan
de slag. Dit basisgerief is noodzakelijk van bij het begin als je wilt naaien.

NAAIGERIEF

## Een niet te grote,

## Een lintmeter om de

scherpe schaar.

maten op te nemen.

## Een stofschaar om

## Een doosje kopspelden
en een speldenkussen.

## Kleermakerskrijt om

gemakkelijk stof te knippen.

op stof te tekenen.
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## Naainaalden in verschillende diktes voor het
handnaaiwerk (bv. nr. 7 of 9):
∆∆ naainaalden hebben een nummer: hoe

hoger het nummer, hoe fijner de naald;
∆∆ een dunne naald geeft een fijner resultaat.

## Een zoomlatje is handig bij het
spelden, tijdens het naaien en bij
het omstrijken van naden.

## Knopen die passen bij de gekozen
stof. Een gemakkelijk hulpmiddel
voor sluitingen zijn snaps. Dit zijn
plastic drukknopen die je in de
stof bevestigd met een snaptang.

## Naaigaren is in een heel gamma van kleuren
verkrijgbaar. Kies een kleur die past bij de
stof of die juist accenten aanbrengt. Garen
van goede kwaliteit werkt zoveel beter,

## Rijggaren is een goedkoper en

kies daarom altijd voor kwaliteitsgaren.

dikker garen. Bij het naaien

Er bestaat garen in katoen en in polyester.

van hemden en bloesjes wordt

Katoenen garen is iets dikker dan polyester

het gebruikt om merktekens

garen. Gebruik voor de hemden en

aan te brengen.

bloesjes bij voorkeur polyester garen. De
hedendaagse naaimachines geven een mooie
steek met garen van polyester.
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TEKENGERIEF
## Patroonpapier, een potlood, een
slijper en een lange lat heb je
nodig voor het overtekenen van de
patronen.

## Een papierschaar om de patronen
uit te knippen.

## Een geodriehoek met verdeling van evenwijdige lijnen
is handig voor het tekenen van naadwaarde.

NAAIMACHINE EN TOEBEHOREN
## Met een degelijke
naaimachine krijg
je – met wat oefening
en handigheid – goede
resultaten.
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## Kies naaimachinenaalden van goede kwaliteit, bij
voorkeur van een bekend merk. Goedkope naalden
breken en buigen snel. Gebruik voor hemden en bloesjes
een universele naald nr. 70 of 80.

WEETJE
Net als de gewone naainaalden zijn
machinenaalden genummerd. Hoe hoger het
nummer, hoe dikker de naald. Je past de naald
altijd aan de dikte van de stof aan.
Naast het verschil in dikte, is er ook variatie in de
puntvorm. Een universele naald heeft een gewone
maar ietwat ronde punt. Je gebruikt die voor de
meeste geweven stoffen. Een jeansnaald heeft
een slanke punt. Deze gebruik je voor zwaar linnen
en jeans. Een jerseynaald heeft een ronde punt;
die is geschikt voor gebreide stoffen en jersey.

Schuif bij het vervangen de naaimachinenaald,
met de platte kant naar achteren, zo
hoog mogelijk in de naaldhouder van de
naaimachine. Draai het schroefje van de
naaldhouder na vervanging van de naald
opnieuw stevig vast.
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Gebruik voor fijne stof
machinenaalden nr. 70,
voor katoenen stof nr. 80 en
voor zware stof nr. 90 à 100.

DEEL 2

AAN DE SLAG!

SIMPEL BLOESJE
Nog nooit een kledingstuk genaaid? Dit trendy model is uiterst geschikt
om de eerste stappen in de naaiwereld te zetten.

NODIG

MAAT

## katoenen stof

32 t/m maat 54

∆∆ indien stof 1,40 m breed:

– 1,35 m voor maat 32 t/m 40

patronen

– 1,40 m voor maat 42 t/m 44

radarblad 1A

– 1,50 m voor maat 46 t/m 54

– maat 32 tot 44: rode patronen

∆∆ indien stof 1,15 m breed:

– maat 46 toten54:
zwarte patronen
modeltekening
simpel bloesje

– 1,35 m voor maat 32 t/m 44
– 1,40 m voor maat 46 t/m 50

Patroondelen

MODEL

– 2,10 m voor maat 52 t/m 54
## 1,5 m platte elastiek van 0,7 cm breed
## stikgaren
## 60 cm bieslint van 1,5 cm breed
## rijgnaald of veiligheidsspeld
Patroondelen

en modeltekening simpel bloesje
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A

B

C

VOORBEREIDING
## Teken de patroondelen van de gekozen maat met potlood over op patroonpapier,
schrijf de naam van de verschillende patroondelen erop en duid alle merktekens aan.
## Knip de patroondelen uit op de omtreklijn.
## Speld de patroondelen op de stof met voldoende tussenruimte
voor het bijknippen van de naadwaarde.

PATROONDELEN

STOF KNIPPEN

NAADWAARDE TOEVOEGEN

A voorpand

1 x tegen stofvouw

MV geen naad – hals 1 cm – zoom 2 cm
andere naden 1,5 cm

B rugpand

1 x tegen stofvouw

MR geen naad – hals 1 cm – zoom 2 cm
andere naden 1,5 cm

C mouw

2x

mouwzoom 4 cm – andere naden 1,5 cm

knipplan simpel bloesje

knipplan voor stof van 1,40 m breed

## Vouw de stof met de zelfkanten

stofvouw

tegen elkaar en de goede kanten

B

op elkaar. Leg voor- en rugpand
met MV en MR tegen de stofvouw.
## Teken de naadwaarde op de stof.
## Knip de stof uit en duid alle

zelfkant
zelfkant

merktekens aan: trek een draadje
door de merkpunten op de stof
of geef een knipje in de zijkant.

stof 1.40m breed
stof dubbelgevouwen:
mt 32 t/m 40: 0.65m
mt 42 en 44: 0.70m
mt 46 t/m 54: 1.50m
(totaal voor panden en m

A
stofvouw
stof 1,40 m breed, stof dubbelgevouwen
mt 32 t/m 40: 65 cm
mt 42 en 44: 70 cm
mt 46 t/m 54: 1,50 m (totaal voor panden en mouw)

C

zelfkan

C
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zelfkant

knipplan simpel bloesje
## Leg daarna de stof met
stofvouw
de zelfkanten
op elkaar.

B ##

zelfkant

Speld het patroon van
de mouw op de stof,

C

teken de naadwaarde

stof 1.40m breed

bij en knip
de stofstof
uit.
dubbelgevouwen:
zelfkant
zelfkant

stof 1.40m breed
stof dubbelgevouwen:
mt 32 t/m 44: 0.70m

knipplan simpel bloesje

mt 32 t/m 40: 0.65m
mt 42 en 44: 0.70m
mt 46 t/m 54: 1.50m
(totaal voor panden en mouw)

stofvouw

A

B

stofvouw

zelfkant

zelfkant
zelfkant

C

C

knipplan voor stof van 1,15 m breed

zelfkant

## Leg voor- en rugpand met MR
A

stof 1,40 m breed
stof dubbelgevouwen
mt 32 t/m 44: 70 cm

stofvouw

stof 1.40m breed
stof dubbelgevouwen:
mt 32 t/m 40: 0.65m
mt 42 en 44: 0.70m
mt 46 t/m 54: 1.50m
(totaal voor panden en mouw)

A

stof 1.15m breed
stof dubbelgevouwen enstofvouw
open:
mt 32 t/m 44: 1.35m
mt 46 t/m 50: 1.40m
mt 52 en 54: 2.10m

B
en MV tegen de stofvouw,
leg

de mouw op enkele stof.

zelfkant

stofvouw

## Teken de naadwaarde op de
stof.

C

## Knip de stof uit.

C

## Knip daarna het patroon van
de mouw nog een keer uit de

zelfkant

stof, maar nu in spiegelbeeld.
## Trek een draadje door de

A

merkpunten op de stof of
geef een knipje in de zijkant.

stof 1,15 m breed, stof dubbelgevouwen en open
mt 32 t/m 44: 1,35 m
mt 46 t/m 50: 1,40 m
mt 52 en 54: 2,10 m
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B

stofvouw

stof 1.15m breed
stof dubbelgevouwe
mt 32 t/m 44: 1.35m
mt 46 t/m 50: 1.40m
mt 52 en 54: 2.10m

WERKWIJZE
tekening 1

teken

borstnepen afwerken in voorpand
1.

# Stik de nepen: leg de merktekens van de
neep-opening met de goede kanten op
elkaar, het eindpunt op de vouwlijn.
# Speld dwars op de vouwlijn.
# Teken een krijtlijn van de tekens van de

tekening 1

tek

neep-opening naar het neep-eindpunt.
# Stik de neep:
∆∆ hecht bij het begin evenwijdig met

de vouwlijn;

tekening 1

tekening 2

∆∆ stik van merkteken naar merkteken;
∆∆ laat de einddraden hangen, knoop ze

samen en knip kort af.
tekening 3

teken

2. Strijk de neepnaad richting zoom. Strijk

lichtjes onder de neep om doordrukken te
voorkomen.

tekening 3

tekening 3
Schoudernaden stikken

tekening 4

3. Leg de schouders van het voorpand

mooi gelijk op de schouders van de rug,
met de goede kanten op elkaar, speld en
stik op 1,5 cm.
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teke

tekening 5

tekening 6

tekening 4

5. Strijk de naden richting rug.

4. Werk de naden samen af

met een zigzag of overlock.

tekening 7A

tekening 6

tekening 5

Mouwen inzetten
6. # Zigzag of overlock

de mouwkop van
de mouwen en de
armuitsnijding van
voor- en rugpand.
# Leg het kledingstuk
en de mouwen met
de goede kant naar
boven bij elkaar. Let
op: de voorkant van
de mouw (= diepst
uitgesneden richting)
moet aan het
voorpand liggen.
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tekening 7A

tekening 7B

tekening 7B
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