VRAAG HET AAN
De 150 meest gestelde vragen over naaien
stap voor stap beantwoord.

INLEIDING
Halverwege de negentiende eeuw zorgde de uitvinding van de naaimachine voor een
enorme sociale omwenteling. Kleding en schoenen hoefden niet meer met de hand
gemaakt te worden, maar werden machinaal geproduceerd in grote fabrieken. Ambachtslui
werden vervangen door arbeiders.

Deze heuse naaihype zorgt zelfs hier en daar voor een kleine sociale omwenteling. Mensen
komen samen om in groep allerlei spullen te naaien en leren zo nieuwe mensen kennen.
Cursussen en workshops schieten als paddenstoelen uit de grond. Naaien is al lang niet
meer iets dat ‘moet’. Integendeel, het is voor steeds meer mensen een uitverkoren vrijetijdsbesteding waar ze veel plezier aan beleven.
Natuurlijk zit elke beginnende naaister af en toe met vragen en problemen. Misschien loopt
er iets fout met je naaimachine en vind je niet meteen hoe je het kunt oplossen? Misschien wil
je een jeans inkorten, maar weet je niet hoe je de originele zoom kunt behouden? Misschien
heb je prachtige stof gekocht voor gordijnen, maar heb je eigenlijk geen flauw idee hoe je
eraan moet beginnen? Precies daarom heeft Singer dit boek gemaakt. Het staat boordevol
vragen en antwoorden voor iedereen die begint met naaien. Aan de hand van duidelijke stapvoor-stapfoto’s leggen we je haarfijn uit hoe je een naaiklus tot een goed einde brengt. We
verzamelden zo veel mogelijk tips en trucjes van ervaren naaisters om allerlei problemen en
vragen op te lossen. Natuurlijk geven we je ook een paar inspirerende ideeën waarmee je
meteen aan de slag kunt gaan.
We wensen je alvast veel naaiplezier!
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Die tijd ligt intussen ver achter ons. Kleren worden op enorme schaal in fabrieken overal ter
wereld geproduceerd. Confectie is gemeengoed geworden. Zou dat de reden zijn waarom de
laatste jaren zelf kleding en andere spullen naaien weer helemaal hip is geworden? Jong en
oud hebben in ieder geval de naaimachine herontdekt en merken hoe plezierig het is om van
een lap stof iets te maken dat origineel, uniek en helemaal van henzelf is.
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De machine zorgde er bovendien voor dat vrouwen meer tijd en dus ook meer vrijheid kregen.
Het maken en verstellen van kleding hadden immers altijd veel werkuren in beslag genomen,
uren die ze nu aan andere zaken konden besteden.
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Hoe naai ik recht?
Mooi recht naaien is een vereiste als je perfect afgewerkte stukken wilt. Voor beginners is recht naaien
echter niet vanzelfsprekend. Oefenen, oefenen en
nog eens oefenen zijn belangrijk, maar gelukkig
bestaan er ook een paar trucs om recht te naaien.
>> Je kunt een naad op ‘persvoetbreedte’ stikken.

>> Met kleermakerskrijt, een stukje zeep of een

speciale stift (of potlood) kun je lijnen op de
stof trekken. Doe dat bij voorkeur aan de binnenkant van de stof. Je kunt het krijt, de stift
of de zeep wel wegvegen of uitwassen, maar je
neemt beter geen risico’s met de stof. Zet je
naald in het midden van het persvoetje en
volg de lijn.
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Dat betekent dat je de rand van het persvoetje
gelijk zet met de rand van de stof. Je krijgt
dan een naad van 6 mm breed.

>> Als je een paar centimeter van de rand moet

>> Op de naaldplaat (het metalen gedeelte onder

de naald) van je naaimachine staan lijnen met
een getal. Die geven het aantal millimeter of
centimeter aan dat je van de rand van de stof zit.

stikken, kan een ‘geleider’ handig zijn. Dat
haakje zet je meestal vast boven het persvoetje. Je zet de naald naar beneden, meet de
afstand af met een lat en schuift de geleider
tot daar. Bij het naaien leid je de rand van de
stof naast het haakje.

>> Heb je geen geleider en moet je enkele centi-

Hoe naai ik een afgeronde lijn?
Afgeronde lijnen naaien vraagt oefening. Teken
een cirkel of een aantal afgeronde lijnen op een
stuk stof en probeer. Het is vooral een kwestie
van controle krijgen over je naaimachine.
Leg de stof onder het persvoetje in de richting
van de bocht. Begeleid de stof zacht met je
handen tijdens het naaien en stik vooral niet te
snel. Zorg ervoor dat je persvoetje altijd in de
richting van de bocht wijst.
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meters van de rand stikken? Dan kun je eventueel een breed stuk elastiek of (schilders)tape
rond de werkarm doen om de rand van de stof
te geleiden. Schilderstape is handig omdat je
er eventueel nog extra lijnen op kunt trekken
met een balpen.

>> Wanneer je een stof helemaal wilt doorstik-

ken, kun je gebruik maken van papieren schilderstape uit de doe-het-zelfzaak. Die kun je
gemakkelijk verwijderen zonder de stof te
beschadigen. Je meet de lijnen op de lap stof
en plakt de tape er vlak naast. Door naast de
tape te naaien, zijn de lijnen mooi recht.

Hoe naai ik een rechte hoek?
Een gebogen lijn kun je – na wat oefening – in één
keer naaien met een naaimachine, maar voor een
hoek ga je anders te werk.
>> Naai rechtdoor tot de hoek. (1)
>> Zorg dat de naald in de stof steekt in de punt

van de hoek. Gebruik eventueel het handwiel
om je naald in de stof te zetten.

>> Til het persvoetje op. (2)
>> Draai de stof 90° (of het aantal graden van je

hoek).
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>> Zet het persvoetje weer neer.
>> Naai verder. (3)

Hoe naai ik een om-en-omzoom
of -naad?
Met ‘om-en-om’ bedoelen we dat je de naad of
zoom twee keer naar binnen vouwt zodat je een
mooi afgewerkte rand krijgt.
Een smalle zoom vouw je meestal 1,5 cm naar
binnen en dan nog een keer 1,5 cm. Je stikt hem
op 1 mm van de rand af.
Een bredere zoom kun je op dezelfde manier
naar binnen vouwen, maar dan wordt hij vaak te
zwaar. Daarom kun je de zoom ook eerst 1 cm of
1,5 cm naar binnen vouwen en dan de breedte
van de eigenlijke zoom.

Smalle zomen zie je vooral bij sportieve broeken of eenvoudige rokjes. Brede zomen zijn geschikt
voor kostuumbroeken en geklede rokken, maar
ook voor gordijnen.
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Je kunt de zoom dubbel strijken en meteen
innaaien. Dat lukt over het algemeen met niet te
lange zomen in katoenen stoffen.
Als de stof wat minder handelbaar is of als je
een langere zoom hebt, is het beter om je kledingstuk te spelden. Strijk niet over de spelden, want
dat kan de strijkzool van je strijkijzer beschadigen.
Bovendien laten de spelden lelijke markeringen
na in de stof wanneer je erover strijkt.
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