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DE VERSCHILLENDE FUNCTIES OP 
EEN NAAIMACHINE

Het aanbod aan naaimachines is enorm. Ze ver-
schillen van elkaar in de manier waarop ze werken 
(mechanisch of elektronisch) en in het aantal func-

DE NAAIVOETHOUDER EN HET NAAIVOETJE

De naaivoethouder en het naaivoetje moeten 
worden vervangen wanneer je een ander naai-
voetje gebruikt. Zet de stroom altijd uit wanneer 
je een voetje of de houder vervangt.

Bij een Singer-naaimachine ga je als volgt te werk:
Afbeelding 1
De persvoethouder bevestigen
Breng de naaldstang omhoog (a) met de persvoet-
lichter.
Bevestig de persvoethouder (b) zoals afgebeeld.

Afbeelding 2
Het persvoetje bevestigen
Breng de naaivoethouder (b) omlaag met de pers-
voetlichter tot de uitsparing (c) recht boven de 
pen (d) ligt. Het persvoetje (f ) klikt automatisch 
vast.

Afbeelding 3
Het persvoetje verwijderen
Breng het persvoetje omhoog met de persvoet-
lichter. Breng de hendel (e) omhoog. Het pers-
voetje komt los.

Afbeelding 4
De rand- of quiltbegeleider bevestigen
De rand- of quiltbegeleider (g) wordt in de sleuf 
geplaatst volgens de afb eelding. Stel de begeleider 
af om te zomen, te plooien, te quilten enz. Deze 
begeleider wordt niet bij elke Singer-naaimachine 
standaard geleverd. Het is handig gereedschap 
om rechte naden te naaien.
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PROBLEMEN OPLOSSEN

PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING

bovendraad 
breekt

1. De machine is niet correct ingeregen.
2. De draadspanning is te hoog.
3. De draad is te dik voor de naald.
4. De naald is niet correct ingezet.
5. De draad zit rond de garenpen gedraaid.
6. De naald is beschadigd.

1. Rijg de machine opnieuw in.
2. Verlaag de spanning (lager cijfer).
3. Kies een dikkere naald.
4. Zet de naald opnieuw in (platte kant naar achter).
5. Verwijder het garen en wind het op de klos.
6. Vervang de naald.

onderdraad 
breekt

1. Het spoelhuis zit verkeerd.

2. Het spoelhuis is verkeerd ingeregen.
3. De onderspanning is te hoog.

1.  Verwijder het spoelhuis, plaats het terug en trek 
aan de draad. De draad moet gemakkelijk uit  
het spoelhuis kunnen worden getrokken.

2. Controleer de spoel en het spoelhuis.
3. Verlaag de onderspanning.

machine slaat 
steken over

1. De naald is niet correct ingezet.
2. De naald is beschadigd.
3.  Er wordt een verkeerde maat of het verkeerde 

type naald gebruikt.
4. De persvoet is niet goed bevestigd.

1. Verwijder de naald en zet de naald opnieuw in.
2. Vervang de naald.
3.  Kies de naald die bij de stof en het garen hoort.

4. Controleer en bevestig de persvoet op de juiste manier.

naald breekt 1. De naald is beschadigd.
2. De naald is niet correct ingezet.

3. Er wordt een verkeerde naalddikte gebruikt.
4. Er wordt een verkeerde persvoet gebruikt.

1. Vervang de naald.
2.  Zet de naald op de goede manier in (platte kant 

naar achter).
3. Kies de naald die bij de stof en het garen hoort.
4. Kies de juiste persvoet.

steken zijn  
te los

1. De machine is niet correct ingeregen
2. Het spoelhuis is verkeerd ingeregen.
3.  Er is een onjuiste combinatie van  

naald/garen/stof.
4. De spanning is verkeerd.

1. Rijg de machine opnieuw in.
2.  Rijg het spoelhuis in zoals op de afbeelding te zien is.
3. Kies de naald die bij de stof en het garen hoort.

4. Corrigeer de draadspanning.

naden  
trekken samen 
of rimpelen

1. De naald is te dik voor de stof.
2. De steeklengte is niet goed ingesteld.
3. De draadspanning is te hoog.

1. Kies een dunnere naald.
2. Corrigeer de steeklengte.
3. Verlaag de spanning.

steken  
zijn ongelijk, 
transport  
is ongelijk

1. Er wordt slechte kwaliteit garen gebruikt.
2. Het spoelhuis is verkeerd ingeregen.

3. Er werd aan de stof getrokken.

1. Gebruik garen van een betere kwaliteit.
2.  Verwijder het spoelhuis, rijg in en plaats het op 

 de goede manier terug.
3.  Trek niet aan de stof tijdens het naaien. Laat de 

machine de stof transporteren.

de machine 
maakt lawaai

1. De machine moet worden gesmeerd.
2.  Er zit vuil of vet op de grijper of de naaldstang.
3. Er werd slechte olie gebruikt.

4. De naald is beschadigd.

1. Smeer de machine.
2. Reinig de grijper en het transport.
3.  Gebruik alleen een goede kwaliteit 

naaimachineolie.
4. Vervang de naald.

de machine 
blokkeert

1. De draad zit vast in de grijperbaan. 1.  Verwijder het spoelhuis en de bovendraad.  
Draai het handwiel voorwaarts en achterwaarts  
en verwijder de draadresten. Smeer de machine 
zoals aangegeven.
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DE SELECTIE VAN NAALD, STOF EN GAREN
Pas de dikte van de naald aan de dikte van het garen en van de stof aan.

NAALD STOFFEN GARENSOORT

9-11 (70/80) Lichte stoffen
dunne katoensoorten, volle serge, zijde, 
mousseline, interlock, gebreide katoensoorten, 
tricot, jersey, crêpe, geweven polyester, stoffen 
voor hemden en bloezen

Dunne garensoort in katoen, nylon, polyester of een 
combinatie van katoen en polyester.

11-14 (80/90) Middengewicht stoffen
katoen, satijn, ketelstof, canvas, dubbel 
gebreide stoffen, lichtgewicht wolgoed

De meeste garens die in de winkel verkocht worden, zijn 
van gemiddelde dikte en dus geschikt voor deze stoffen 
en naaidiktes.

Voor een optimaal resultaat kun je het beste polyester 
garen voor synthetische stoffen en katoenen garen voor 
natuurlijk geweven stoffen gebruiken.

Gebruik altijd boven en onder hetzelfde garen.

14 (90) Middelzware stoffen
ongekeperd katoen of linnen, zwaarder 
wolgoed, dikkere jersey, badstof, spijkerstof

16 (100) Zware stoffen
zeildoek, zwaar wolgoed, tentstoffen, 
quiltstoffen, spijkerstof, materiaal voor 
stoffering (licht tot middengewicht)

18 (110) Zwaar wolgoed
overjasstoffen, stoffeerstoffen, sommige 
soorten leer en vinyl

Dik stevig garen, tapijtgaren.

DE SELECTIE VAN NAALD EN STOF

NAALD UITLEG STOFSOORT

SINGER® 
2020

- standaardnaald met scherpe punt
- diktes van dun 9 (70) tot dik 18 (110)

- Natuurlijk geweven stoffen: wol, katoen, zijde enz.
- Niet te gebruiken voor dubbel gebreide stoffen.

SINGER® 
2045

- naald met halfronde punt
- diktes van 9 (70) tot 18 (110)

-  Natuurlijk en synthetisch geweven stoffen, combinaties 
met polyester.

-  Gebreide polyester, interlock, tricot, enkel en dubbel 
gebreide stoffen.

- Lycra®, badgoed, elastiek.

SINGER® 
2032

- ledernaald
- diktes van 12 (80) tot 18 (110)

-  Leer, vinyl, stoffering (maakt een kleiner gat dan de 
standaard dikke naald).

Gebruik altijd originele Singer-naalden voor een optimaal naairesultaat.  
Vervang de naald regelmatig, bij voorkeur bij elk nieuw kledingstuk.  
Vervang ze zeker wanneer de naalddraad breekt of wanneer de machine steken overslaat.
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Iets te vieren? Hoog tijd om je huis of tuin te versieren! 
Met deze feestelijke slinger zet je het feestvarken extra in the picture door leuke 
foto’s in de doorschijnende vakjes te steken. Of bedenk een leuke quote die bij de 
jarige past en steek letters of woorden in de vakjes. 

Feestslinger Patroonblad C - roze 
patroon (1 deel )

NODIG
 - 2 x 13 verschillende lappen stof  
van 16 cm x 24 cm
 - +/- 6 meter biaislint
 - stuk transparant tafelzeil van 20 cm  
(stofbreedte: 140 cm) 
 - patroonpapier
 - patroon

KNIPPEN
 - Teken het patroon over op patroonpapier en knip 
het uit.
 - Leg twee lappen stof op elkaar. Speld het patroon 
op je stof, teken het over (de naadwaarde is inbe-
grepen) en knip het uit.
 - Doe dit voor alle lapjes tot je de dertien wimpels 
hebt geknipt (dus 26 lapjes).
 - Knip 13 stukken transparant tafelzeil van 10 x  
12 cm.

NAAIEN
(1) Neem één kant van een wimpel. Leg het trans-
parante stuk tafelzeil in het midden van de wimpel, 
op de goede kant van de stof. Stik drie kanten vast 
met een rechte steek. Laat de bovenkant open.

(2) Leg de twee kanten (één met en één zonder 
transparant tafelzeil) van een wimpel met de goede 
kanten op elkaar. Stik de zijnaden dicht met een 
rechte steek. Laat de bovenste rand open. Doe dit 
voor alle dertien wimpels. Maak knipjes in de 
hoeken tot tegen het stiksel en keer om.

(3) Plooi het biaislint dubbel en speld er de wim-
pels tussen (zie Biaislint). Stik met een rechte steek 
op 0,2 cm van de rand van het biaislint. 

(4) Maak kaartjes met letters of steek foto’s van de 
jarige in de doorzichtige vakjes.

   
   

MAKKELIJK
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Lange rok
maat 34-44

Stof: Stoffen Van Leuven 
- Patroonblad B - groen 

(2 delen) 
Knipplan zie p. 286

NODIG
Knipplan zie p. 286.

 - Stofverbruik (stofbreedte 140 cm) 
 maat 34-38: 100 cm 
 maat 40: 110 cm 
 maat 42: 140 cm 
 maat 44: 170 cm 
 - rits van 15 cm
 - 1 m keperlint (of ander stevig lint) van 1 cm breed
 - patroonpapier 
 - 2 patroondelen

KNIPPEN  
Knipplan zie p. 286. 

 - Leg de patroondelen op je stof. Teken 1 cm 
naadwaarde rond de patronen. Aan de zoom 
teken je 3 cm naadwaarde. Knip uit.  
 1. voorpand: 1 x aan de stofvouw   
 2. achterpand: 1 x aan de stofvouw 
 - Duid de figuurnaad aan met knipjes en rijg-
draadjes (Zie Figuurnaden). 

NAAIEN
(1) Werk de zijnaden van voor- en achterpand af 
met een zigzagsteek of overlock. Leg het voorpand 
en het achterpand met de goede kanten van de stof 
op elkaar. Speld de linkerzijnaad tot 15 cm onder 
de taille. Stik vast.

(2) Zet een rits in de linkerzijnaad (zie Een rits 
inzetten). Strijk de naad open.

(3) Speld de rechterzijnaden op elkaar. Het voor-

pand is iets groter dan het achterpand, maar dat is 
normaal. Stik de rechterzijnaad op 1 cm en strijk 
de naad open.

(4) Rijg de figuurnaden in de rok en kijk of hij 
past. Is de rok te groot? Maak de figuurnaden dan 
groter. Als hij te klein is, maak je de figuurnaden 
kleiner (Zie Figuurnaden).

(5) Stik de figuurnaden dicht met een rechte steek 
en strijk. 

(6) Zigzag of overlock de bovenkant van de rok. 

(7) Speld het keperlint rond de taille aan de goede 
kant van de stof zodat het iets boven de rand uit-
komt. Naai de onderkant van het lint aan de stof 
vast (dus de kant die het dichtst bij de onderkant 
van de rok ligt). Vouw het keperlint naar binnen 
zodat het iets onder de taille zit. Strijk en stik het 
lint vast op persvoetbreedte.

(8) Werk de zoom op de gewenste lengte af. Vouw 
de zoom 1 cm naar de verkeerde kant van de stof 
en strijk. Vouw nog eens 2 cm naar binnen en 
strijk. Stik vast op 1,8 cm. 

N
IE

T ZO MOEILIJK

Een lange rok kun je het hele jaar door dragen! In de winter is het lekker warm, in het 
tussenseizoen hoef je er geen nylonkousen onder te dragen. En kies je in de zomer 
een lichte stof, dan kan een lange rok ook heerlijk fris zijn. 

Tip
Indien je niet goed weet hoe lang je de rok 
moet maken, neem dan de lengte over van een 
lange rok die je goed past. 
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T-shirtjurk

NODIG
 - 1 m tricot
 - garen
 - elastiek
 - eventueel rekbare biaisband 
 - patroonpapier 

KNIPPEN  (zie minipatroon op blz. 275)
 - Knip twee rechthoeken van 90 cm lang x 55 cm 
breed (inclusief naadwaarde). Duid op beide  
panden de armsgaten aan met een knipje in de 
naadwaarde op 24 cm van de bovenrand.
 - Duid op beide panden de taille aan met een knipje 
in de naadwaarde op taillehoogte (ongeveer  
41 cm vanaf de bovenkant van de rechthoek).
 - Teken een halsuitsnijding van 25 cm breed en  
14 cm diep op het voorpand. Teken een vloeiende 
lijn van punt naar punt (vouw de stof dubbel bij 
het knippen zodat de halsuitsnijding overal gelijk 
is). Teken een halsuitsnijding van 25 cm breed en 
4 cm diep op het achterpand. 
 - Teken een vloeiende lijn van punt naar punt.
 - Teken de schouders op het rug- en voorpand.  
Meet aan elke zijkant 4 cm naar beneden. Trek 
een schuine lijn van de rand van de halsuitsnij-
ding tot de zijkant.
 - Knip schouders en halsuitsnijding uit.
 - Knip een strook van 3 cm breed voor de hals- 
uitsnijding.
 - Meet de halsuitsnijding en trek ongeveer 20 % 
van de totale lengte af. Als de halsuitsnijding 
80 cm is, knip je dus een strook van 60 cm lang.

 - Knip twee stroken voor de tailletunnel van 3 cm 
hoog en 53 cm lang of neem een biaisband van  
53 cm lang. 

NAAIEN
Naai de jurk met een flauwe zigzagsteek of stretch-
steek op een gewone naaimachine of gebruik een 
overlockmachine.

(1) Zigzag of overlock alle naden. 

(2) Leg de panden met de goede kanten op elkaar. 
Speld en stik de schoudernaden vast op 1 cm. 
Strijk de naden open. 

(3) Speld en stik de zijnaden tot aan het armsgat. 
Strijk de naden open en strijk ook de naad aan de 
armsgaten 1 cm naar binnen. Speld de naad aan de 
armsgaten en stik vast op 0,8 cm. 

(4) Leg de strook voor de tunnel tegen de binnen-
kant op taillehoogte, de slechte kant van de stof 
tegen elkaar. Stik de bovenkant en de onderkant 
vast zodat er een tunnel ontstaat van 1,5 cm. Laat 
een stukje open. Haal het elastiek door de tunnel 
en naai de uiteinden aan elkaar. Naai het stukje 
waar je het elastiek doorhaalde dicht. 

(5) Werk de halsboord af: Vouw de boord dubbel 
in de lengte met de goede kanten van de stof tegen 
elkaar. Stik de korte zijnaad vast. 

   
   

MAKKELIJK

Deze T-shirtjurk is vrij eenvoudig om te maken. Je moet wel even zelf het patroon 
uittekenen op jouw maat. Het voorbeeld is uitgetekend in maat medium, maar kun 
je vrij gemakkelijk kleiner of groter maken. 

maat M
Stof: Stoffen Van Leuven
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(6) Vouw dubbel in de breedte zodat het stiksel 
aan de binnenkant zit. De goede kant van de stof is 
naar buiten.

(7) Verdeel de halsopening en de boord in vier 
gelijke delen. Geef vier knipjes om te markeren.

(8) Trek de boord over de rand, zodat de goede 
kanten tegen elkaar zitten. Zorg ervoor dat de vier 
knipjes tegenover elkaar zitten en de naad van de 
halsboord achteraan de T-shirtjurk. Verdeel de 
boord gelijkmatig en speld vast. Stik de boord aan. 
Rek bij het stikken de boord een beetje uit. 
Overlock of zigzag de naad samen. 

(9) Vouw om na het stikken en strijk. 

(10) Stik indien gewenst nog eens over op 0,5 cm 
van de boord, op het voorpand, zodat de naad 
mooi aan de binnenkant van het T-shirt blijft 
zitten. Dat kun je eventueel ook met een tweeling-
naald doen, waarbij je met één naald op het voor-
pand stikt en met de andere naald in de boord.

(11) Zoom het jurkje op de juiste lengte om en 
strijk. Stik vast. Hiervoor gebruik je best een twee-
lingnaald.



T-shirtjurk

37 cm

20 cm

90 cm

14 cm

4 cm 4 cm

55 cm

25 cm





Dit boek is tot stand gekomen  
in samenwerking met  

Koen Evers en zijn team  
bij SINGER België.

www.singer.be

 Dank aan onze modellen:  
Ada, Alexandra, Anna, Broos, Emma, 

Fien, Hannah, Isabelle, Jade, June, 
Kareem, Katrien, Katrien, Lena, Lisanne, 

Loes, Lucas, Maarten, Magnus, Marijke, 
Matthias, Neveen, Nora, Nora, Nour, 

Oskar, Otis, Paulien, Renée, Ruben, Saar-
tje, Sarah, Sigrid, Stella, Suza, Tess, Tuur, 

Wouter en Yasmine

Met dank aan Stoffen Van Leuven,  
De Stoffenkamer, Koekepeertje, Julija’s 

stoffen, Veritas en Euromercerie voor het 
ter beschikking stellen van stoffen, garen 

en fournituren.

Met dank aan Hema Deinze voor het 
stylingmateriaal

Indien u een workshop wilt organiseren 
rond de patronen/modellen uit dit 

boek, dient u contact op te nemen met  
redactielifestyle@lannoo.com of 

madamecreatief@lannoo.be. 

www.lannoo.com
Registreer u op onze website en we sturen u 
regelmatig een nieuwsbrief met informatie  

over nieuwe boeken en met interessante, 
exclusieve aanbiedingen. 
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Vormgeving
Leen Depooter, Quod. voor de vorm.
Katrien Van De Steene, Whitespray

Digitaliseren patronen
Digipattern

Als u opmerkingen of vragen heeft,  
dan kunt u contact nemen met onze redactie:  
redactielifestyle@lannoo.com
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