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Husqvarna E10

Les 1 - De Naaimachine

1.   Klospin 9.   Handwiel

2.   Draadgeleider 10.   Spoelpin

3.   Draadspanning 11.   Steekkeuzeplaat

4.   Draadhefboom 12.   Verlengtafel (daarachter: spoelhuis, spoelhouder)

5.   Naalddraadgeleider 13.   Steekkeuzeknop

6.   Persvoet 14.   Terugnaaiknop

7.   Draadspanningswieltje

8.   Persvoethevel (achter) Niet afgebeeld: voetpedaal (15).
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1.1 Spoeltje opwinden

Stap 1: Plaats de klos op de klospin (1).

Stap 2: Breng de draad onder de zilveren knop,
met de klok mee. De draad kruist zichtzelf. Als
je de zilveren knop niet goed inrijgt krijg je een
slecht gewikkeld spoeltje (zie foto onder)

Stap 3: Stop de draad in het gat van de spoel,
van binnen naar buiten.

Stap 4: Zet de spoel op de spoelpin (10).

Stap 5: Klik de spoelpin naar rechts. Hou het
uiteinde van de draad vast. Druk het voetpedaal
in om de spoel op te winden.

Is de spoel vol? Klik de spoelpin weer naar links,
knip de draad door en verwijder de spoel.

slecht & los gewikkeld spoeltje vs mooi strak gewikkeld spoeltje
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1.2 De naaimachine inrijgen
De bovendraad inrijgen

1. Draai het handwiel naar je toe tot de hefboom (7) op zijn hoogste punt is.

2. Doe de voet omhoog met de hevel.

3. Plaats de klos op de klospin. Breng de draad langs de volgende onderdelen:

4: eerste geleider 5. tweede geleider 6. onder het spanningswiel
door, rechts naar links

7. achter de hefboom,
rechts naar links

8. door de naaldgeleider
en het oog van de naald.
De draad gaat van je af.

9. snij de draad af met het mesje
aan de zijkant van de machine.
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De onderdraad inrijgen

-- CB grijper (o.a. Husqvarna, Janome & Singer)

Stap 1: verwijder de verlengtafel (12). Open het
spoelhuisje en haal de ronde zilveren spoelhouder
uit de machine door het lipje naar je toe te trekken;

Stap 2: stop de spoel in de spoelhouder. Zorg dat de
spoel met de klok meedraait als je eraan trekt!

Stap 3: trek de draad door het kleine gleufje in de
zijkant naar de grote opening. Laat 10 cm draad over.

Stap 4: stop het spoelhouder terug met het armpje
omhoog op 12-1 uur. Je hoort een klik – dan zit de
spoelhouder goed vast.

Sluit de klep van het spoelhuisje.

Stap 5: houd de bovendraad met je linkerhand vast
en draai aan het handwiel met je rechterhand. De
naald gaat in het spoelhuis en komt weer boven.
Trek aan de bovendraad en de onderdraad komt mee
(zie afbeelding links). Trek eraan en leg beide draden
onder het voetje door naar achteren.

Je machine is ingeregen en klaar om te naaien!
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-- Platte grijper (o.a. Brother, oud model Singer)

Stap 1: verwijder het plastic klepje of de
schuifplaat.

Stap 2: plaats de spoel in het spoelhuis, let
erop dat de spoel tegen de klok in draait als
je aan het draadje trekt.

Stap 3: leid de draad van rechts naar links
langs de inkeping in het spoelhuis. Laat
voldoende draad over (minstens 10 cm);

Tip voor de Brother CS70: deze heeft een
handig mesje die de draad voor je afsnijdt.
Je hoeft de draad niet op te halen - ga direct
door naar stap 5.

Stap 4: houd de bovendraad met je
linkerhand vast en draai aan het handwiel
met je rechterhand. De naald gaat in het
spoelhuis en komt weer boven. Trek aan de
bovendraad en de onderdraad komt mee
(zie afbeelding links). Trek eraan en leg
beide draden onder het voetje door naar
achteren.

Stap 5: sluit het klepje of de schuifplaat.
Je machine is ingeregen en klaar om te
naaien!
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1.3 Stiksels kiezen

Verschillende stiksels

Kies de steek op je steekkeuzeplaat (11) en selecteer hem door aan de steekselectieknop

(13) te draaien.

Links: knoopsgatsteek E & F   Blinde zoom links en rechts

A   Rechte steek G   Schelpsteek (rand van de stof)

B   Zigzagsteek H   Decoratieve steek

C   Zigzag stretch steek I    Geblokte afkantsteek (rand van de stof)

D  Blinde zoom stretch J    Gegolfde afkantseek (rand van de stof)

Kijk ook in de handleiding van je naaimachine!

Draadspanning

● De draad wordt strak gehouden door een veer met 2 metalen schijfjes in de machine.

● Lager getal = lagere spanning

● Hoger getal = hogere spanning

● Afhankelijk van de dikte van de stof, het aantal lagen, het garen, de steek etc.

● … daarom altijd een proeflapje maken!

Steeklengte

● Lange steek (3 - 7 mm) voor doorstiksels, rijgen of andere technieken

● Gemiddelde steek (2,5 - 3mm) om lappen aan elkaar te stikken

● Korte steek (1 - 2mm) voor stopwerk of dunne stoffen

● De “knoopsgatzone” (0 - 1mm) voor knoopsgaten, knopen of stopwerk

Steekbreedte

● Voor zigzagsteken, blindzoomsteken en sommige decoratieve steken

● Dikke stof = bredere steek. Dunne stof = smallere steek

Persvoetdruk (niet afgebeeld)

● Lagere druk voor dikke lagen stof (niet aanwezig op alle naaimachines)
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1.4 Naadtoeslag

● Naadtoeslag: een extra rand van 1 of 1,5 cm rondom je stof

● Maakt het naaien makkelijker en de naden sterker

● Knip naadtoeslag “aan” tijdens het aftekenen van je patroon

○ Vb. een kussen van 40 x 40 vereist een lap van 42 x 42 - je hebt dan 1 cm

naadtoeslag rondom de lap gerekend.

○ De naadtoeslag gaat er tijdens het stikken dus “vanaf”

● Gebruik de lijnen op de naaldplaat om de juiste naadtoeslag aan te houden: 10 of

15mm = 1 of 1,5 cm

● Zoomtoeslag: de extra ruimte aan alle uiteindes zoals mouwen en broekspijpen. Dit

is vaak 3 - 6 cm. Je knipt dus niet nog eens naadtoeslag extra erbij aan zomen.

● Je naaipatroon kan verschillende toeslagen op verschillende plekken vereisen: vb. 0

aan de stofvouw, 0,5 in de hals, 3 in de zomen en 1 in alle andere naden.

Notities

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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1.5 Stiktechnieken met de machine

Aanzetten

Stap 1: Leg je lap stof onder het voetje (6)

en doe deze omlaag met hevel (8).

Stap 2: Druk het voetpedaal (15) in. De stof

wordt onder de machine van je af

getransporteerd, de naald gaat op en neer

en zo maakt de machine een stiksel.

Stap 3: Klaar? Laat het voetpedaal los. Draai

het handwiel naar je toe tot de hefboom

(7) op zijn hoogste punt is. Nu is de steek af.

Stap 4: Doe het voetje (6) omhoog met de

hevel (8) en trek de stof onder het voetje

vandaan. Laat 10cm draad uit de machine

hangen en knip dan af.

De 3 meest voorkomende beginnersproblemen

1. De draad vormt lussen op de achterkant

Je bent waarschijnlijk de hefboom vergeten in te rijgen - rijg dus opnieuw in.

2. Draad vliegt uit de naald

De hefboom is nog niet helemaal op zijn hoogste punt. Bij je eerste stiksel gaat hij

dus eerst naar zijn hoogste punt en neemt de draad mee waardoor hij uit de naald

schiet.

3. Stof zit onder de voet vast / er liggen 3 draden onder de voet

De hefboom is nog niet op zijn hoogste punt. Draai het handwiel naar je toe tot de

onderdraad losschiet.

11



Handboek Beginnerscursus Naaien - Handwerkstudio Leiden

Stiktechnieken

Stof spelden

Doel: verschuiven tegengaan.

Gebruik glaskopspelden

Dwars op de naad (zoals de foto), of:

met de naad mee (bijv. voor ritsen)

Recht stikken

Doel: wordt netter

Gebruik de naadtoeslaglijnen om recht te

stikken. Geleid de stof met je linkerhand,

maar trek of duw niet.

Normale steeklengte is 2,5mm

Aanhechten en afhechten

Doel: stevig begin en einde van je stiksel, i.p.v.

knopen met de hand. Altijd nodig aan begin

en eind van elke naad, tenzij expliciet

aangegeven in patroon

1. Naai eerst 2-3 normale steken

2. Hou de terugnaaiknop (14) ingedrukt.

Druk het voetpedaal weer in en stik zo

2-3 steken terug.

3. Laat knop los en stik verder

4. Herhaal aan het einde van het stiksel
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Zigzaggen / afwerken

Doel: rafelen van het stof tegengaan.

1. Kies “zigzagsteek” op de naaimachine.

2. Steeklengte en -breedte afhankelijk

van de stof

a. Dikke stof: breed & lang

b. Dunne stof: smal en kort

3. Zigzag dicht langs de rand of liefst net

over de rand heen

4. Vergeet niet aan- en af te hechten

Hoekje om stikken

Doel: tijd besparen door niet telkens aan- en

af te hechten

1. Stik rechtdoor tot de hoek, en stop ~ 1
cm voor de rand.

2. Zet de naald in de stof door aan het
handwiel (9) te draaien.

3. Til het voetje (6) op, en draai de stof
om.

4. Doe het voetje weer omlaag en stik
verder als normaal.

Stikken met de goede kanten op elkaar

Doel: stiksels zijn niet zichtbaar aan de

buitenkant van je project

Goede kant = mooie kant / buitenkant

Verkeerde kant = lelijke kant / binnenkant

“Binnenstebuiten” werken
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Omzomen

Doel: uiteinde netjes afwerken.

Bij een zoom voeg je 2 - 6 cm zoomtoeslag

toe in plaats van naadtoeslag.

Enkele zoom

1. Werk de rand af met een zigzagsteek

2. Vouw de rand 1x naar de verkeerde

kant. Speld vast.

3. Stik vlak langs de afgewerkte rand

Dubbele zoom

1. De rand wordt niet afgewerkt

2. Vouw de rand 2x naar de verkeerde

kant. Speld vast.

3. Stik vlak langs de gevouwen rand

Tip: gebruik de zijkant van je voetje als

hulpmiddel om rechter te stikken

Doorstikken

Doel: randen plat maken of ter decoratie

Doorstiksels zijn zichtbaar aan de buitenkant

Gebruik een langere steeklengte van 3 ~ 5 mm

Stik 3-5mm van de rand

Steken uithalen

Wring de punt van je tornmes tussen de

steken en snij ze door met het mesje. Haal zo

elke 5e - 6e steek uit en trek de rest met de

hand los

Let op dat je de stof niet beschadigd!
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1.6 Handnaaien

Rijgen

Gebruik speciaal rijggaren

1. Begin met een knoop aan 1 kant
2. Maak grote steken
3. Hecht af door de naald terug te

steken in de steek ervoor; maak
geen knoopje

Onzichtbaar aan - en afhechten

1. Maak twee steekjes op dezelfde
plek

2. Trek het 2e steekje niet strak maar
steek terug door de lus

3. Trek strak
4. Steek de naald onder deze stevige

steek en duw de naald weer door de
lus

5. Steek nu het loshangende uiteinde
tussen de stoflagen weg en knip af

Laddersteek

1. Hecht onzichtbaar aan
2. Steek de naald net in de vouw van

de naadtoeslag
3. Steek dan de naald in de

naadtoeslag aan de andere kant van
het gat

4. Ga zo steeds heen en weer tot er
tredes van een “ladder” ontstaan

5. Trek elke 5-6 steken strak; niet
wachten tot het einde, dan trek je
de draad kapot

6. Hecht onzichtbaar af
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Les 2 - Stoffen

2.1 Stofsoorten

Vezels Verwerkingsmethode

Gebreid Gewoven Non-woven

Plantaardig
katoen, viscose, linnen

Jersey / tricot Satijn, flanel,
poplin, canvas

Kussenvulling,
voering

Kunstmatig
polyester

Lycra, Spandex,
Punta di Roma

Fleece, Terlenka,
suedine

Knutselvilt,
Vlieseline

Dierlijk
wol en zijde

Wollen jersey,
ribcord

Gabardine,
zijdesatijn, tweed

Vilt, leer, suede

● De meest gebruikte modestoffen zijn katoen poplin, viscose en katoen tricot.

● Stofsuggestie staat bij je naaipatroon aangegeven - wijk niet teveel af!

● Let op de stofbreedte

○ Europese stoffen zijn 1,40m of 1,50m breed

○ Amerikaanse stoffen zijn slechts 0,92 m breed, dus je hebt meer stof nodig!

● Kies altijd rekbare stoffen als het patroon dit aangeeft

● Tip: vraag ook de medewerker van de stoffenwinkel om advies

2.2 Stofrichtingen

Goede & verkeerde kant Patroonrichting Vleug

Goede kant = de mooie kant
oftewel de buitenkant van de
stof

Verkeerde kant = de lelijke
kant oftewel de binnenkant
van de stof

Richting van eventuele
afbeeldingen op de stof
(bloemen, dieren).

Let extra goed op de
recht-van-draadlijn en leg
alle delen in dezelfde
richting op de stof!

Richting van de haartjes
van de stof (vb. velour).
Haartjes wijzen naar
beneden, zoals een pels
Uitzondering: corduroy

Let extra goed op de
recht-van-draadlijn en leg
alle delen in dezelfde
richting op de stof!
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Draadrichting Weefrichting Biais

● Schering
● Verticale richting
● Weinig tot geen rek

Langs draadrichting lopen
de weefkanten van de stof.
Soms is deze verhard, met
puntjes of franjes, of het
merk van de stof.

Op patroondelen staat vaak
een recht van draadlijn.
Deze moet altijd parallel aan
de weefkanten lopen.

● Inslag
● Horizontale richting
● Van nature rek

De rek die van nature in de
weefrichting zit heb je nodig
voor comfortabele kleding.
De rek loopt over je taille
zodat het kledingstuk zich
met je meebeweegt.

De stof wordt in de winkel
geknipt langs de
weefrichting.

● Spreek uit: bie-jéé.
● Schuine richting
● Extra veel rek

Handig: vb. biaisband om
langs ronde vormen te
naaien

Niet handig: vb. schuine
zakingang. Strijk dan
naadband in tegen het
lubberen.
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2.3 Stof vouwen en knippen

Stof vouwen

1. Vouw de stof, goede kanten op elkaar. Je kijkt naar de verkeerde kant van de stof.

2. Links ligt de stofvouw, rechts de twee weefkanten.
a. De rek van de stof is nu horizontaal / van links naar rechts.
b. Zie je links de stofvouw, en boven & onder de weefkanten? Dan heb je de stof

verkeerd gevouwen!
c. Soms vraagt het patroon om een dubbele stofvouw. Vouw dan de

weefkanten van de stof naar het midden. Je hebt dan twee stofvouwen.

Patroondelen spelden en aftekenen

3. Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Het knipvoorbeeld is een

illustratie bij het patroon dat laat zien hoe de patroondelen op de stof horen

4. Speld de delen vast of gebruik gewichtjes om ze op hun plaats te houden.

5. Teken de randen van het papier over op de stof met een van de volgende markers:

Kleermakerskrijt Krijtpen of 2B potlood Uitwasbare stift
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Naadtoeslag en zoomtoeslag

1. Gebruik een gedriehoek of zoommaatje

om langs alle randen van het papier de

naadtoeslag te tekenen. Meestal is dit

1,5cm maar controleer je patroon.

2. Teken op dezelfde manier zomen aan

volgens je patroon.

Stof knippen

1. Gebruik een stofschaar om de patroondelen uit te knippen. Je kunt de papieren

delen gewoon aan de stof gespeld houden als je wilt. Indien je gewichtjes hebt

gebruikt kun je eventueel de stof op zijn plek houden met wat speldjes.

2. Hou de stof vast tijdens het knippen zodat je niet scheef gaat.

3. Bij erg dikke stoffen kun je misschien niet in 1 keer door 2 lagen knippen. Knip dan de

stoflagen apart.

Les 3 - Persen & Verstevigen

3.1 Persen
● Strijken: kreukels uit de stof halen door het strijkijzer heen en weer te bewegen

● Persen: juist wel “kreukels” in stof maken - strijkijzer aandrukken en niet bewegen:

○ Zomen worden netter als ze geperst zijn

○ Naden sluiten beter aan als ze geperst zijn

○ Plakbare versteviging maak je vast door middel van persen

○ Met een vochtige perslap (stuk wit katoen of zakdoek) pers je de naden en

zomen mooi strak.

3.2 Versteviging

Vlieseline wit en zwart

● Bekendste merk: Vlieseline.

● Gebruikt ter versteviging, vb. manchetten,

kragen, schuine naden, knoopsgaten etc.

● Nummer geeft stevigheid aan - gangbaar zijn

H180 en H200 (staat op patroon)

● Gewone of rekbare, zwarte of witte versteviging

voor verschillende soorten stoffen

● Speciale versteviging voor bijv. tassen, stof

plastificeren of tijdelijk verstevigen (vb. Soluvlies

dat in de wasmachine eruit gaat voor borduren)

● Zoomband en naadband is versteviging op rol

19



Handboek Beginnerscursus Naaien - Handwerkstudio Leiden

3.4 Versteviging vaststrijken

1. Knip patroondelen uit de versteviging zonder naadtoeslag tenzij anders aangegeven

2. Verstevig kragen en taillebanden uit een stuk altijd tot de helft, in de lengte

3. Gebruik een perslap (restje wit katoen) of katoenen zakdoek ter bescherming van de

stof - nooit zonder lap werken of Vlieseline plakt aan je strijkijzer!

4. Volg instructies verpakking op voor o.a. strijktijd en warmte

a. Vb. Vlieseline H180 = 8 seconden strijken op 2 bolletjes hitte

Notities

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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Les 4 - Knopen & Knoopsgaten

4.1 Knoopsgat aftekenen
1. Bepaal de positie van je knoop. Op patronen uit modebladen vind je meestal de

exacte plek van het knoopsgat. Bij overige projecten meet je precies af waar het gat

moet komen bij bijv. 2, 3 of 4 knopen. Hou evenveel afstand tussen alle knopen aan.

2. Leg de knoop op zijn plek, en teken de zijkanten (trensen) van de knoop.

3. Trek nu een lijn in het midden van deze trensen: I.

4. Heb je een dikke knoop? Voeg 0,5 cm toe aan je markering zodat de knoop nog door

het gat past.

4.2 Knoopsgat stikken
Onderstaande instructies horen bij de Husqvarna E10, die we op de studio gebruiken. Heb je

je eigen naaimachine mee, raadpleeg de handleiding van jouw type naaimachine.

Pak je knoopsgatvoetje erbij (foto rechtsboven).

Klik het voetje aan je machine.

Trek de knoopsgatslede (het losse stuk) helemaal naar je toe.

Laat de bovenste rode markeringen van de voet samenvallen

met de bovenste markering van je I.

Links zie je de volgorde waarin we het knoopsgat gaan

stikken. We beginnen rechts en gaan met de klok mee rond.

Let op: bij jouw naaimachine kan de volgorde verschillen. Hou

dan de volgorde aan volgens je handleiding.
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Stap 1

Stel je machine in op de knop “1”. De machine naait de rechterkant van het

knoopsgat tot de markering: de rechter-rups. Let erop dat je stopt bij de

onderste markering van je I!

Zorg ervoor dat de naald uit de stof is voor je naar de volgende stap gaat.

Stap 2

Schakel naar knop “2 / 4”. Naai 7-8 keer heen en weer. Dit is de onderste

trens.

Draai de naald weer uit de stof.

Stap 3

Schakel naar knop “3”. De machine gaat achteruit naait nu de linkerrups van

je knoopsgat. Hier hebben sommige machines wat moeite mee dus geleid de

stof goed. Stik door tot je niet verder kunt.

Draai de naald weer uit de stof.

Stap 4

Schakel terug naar de knop “2 / 4”. De machine naait nu de achterste trens

van het knoopsgat. Maak weer 7-8 steken, niet te veel.

Stap 5: Haal de lap uit de machine. Steek een speld (2) vlak voor de trens, en gebruik een

tornmesje (1) om het knoopsgat open te snijden.

Je knoopsgat is klaar!
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4.3 Knoop aannaaien

Stap 1

Markeer aan de hand van de

knoopsgaten waar de knopen moeten komen.

Neem een dubbel draad en maak er een knoop in.

Stik een kruisje op de precieze plek waar de knoop

moet komen.

Stap 2

Stik de knoop vast op het kruisje. Ga 2x door elk gat

heen, maar trek de draad niet te strak.

Stap 3

Wikkel de draad onder de knoop. Dit maakt een

soort “stokje” waar de stof achter past. Deze ruimte

is nodig zodat er niet teveel spanning op de knoop

komt waardoor deze los kan raken.

Stap 4

Steek het uiteinde van de draad naar de achterkant

van de stof en maak een knoop.

Voor een extra stevige knoop breng je een druppel

doorzichtige nagellak aan op de bovenkant van de

knoop.

Tip

Gebruik voor dikke stoffen een lucifer of

tandenstoker om extra ruimte te creeën. Steek deze

bij stap 2 tussen de stiksels. Verwijder de

tandenstoker weer bij stap 3.
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Les 5 - Ritsen

5.1 Anatomie van de rits
● De rits heeft tandjes die op een

lintje zijn vastgemaakt. Met de

trekker maak je de rits open of

dicht. De stoppers houden de

trekker tegen aan het einde van de

rits.

● Een deelbare rits kun je helemaal

van elkaar losritsen (bijv. voor een

vest).

● Een rokrits is een rits met een extra

stevige stopper zodat je rits niet

openbarst als je gaat ziten.

● Bij een blinde rits zijn de tandjes

onzichtbaar aan de buitenkant.

5.2 Ritsvoetjes
● Ritsvoetje kan dichter langs de

tandjes stikken

● Ook geschikt voor smalle, lastige

stukken naaien

● Linker afbeelding is meest

voorkomende voetje, soms ook

andere vormen (druppel, vork)

● Dit type kan links of rechts van de

naald geklikt worden afhankelijk van

welke kant van de rits je wilt stikken.

● Voor een blinde rits gebruik je een

blinde ritsvoet (onderste voetje op

de foto).
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5.3 Rits stikken
Tassenrits of deelbare rits

Bij een tassenrits maak je een rits in de hele naad, bijvoorbeeld de bovenkant van een tas.

Volg altijd de instructies van je patroon, maar hier vind je een algemene instructie.

1. Spelt de rits met het lintje langs de bovenrand van de tas, met de goede kant van de

rits op de goede kant van de stof. De tandjes wijzen naar binnen en vallen samen met

de stiklijn (witte krijtlijn afbeelding)

2. Klik je ritsvoetje aan de machine. Zorg ervoor dat je dicht langs de tandjes kunt

stikken.

3. Stik de rits met een rechte steek vast. Ga niet TE dicht langs de tandjes, maar mik op

ongeveer de helft van het ritslintje.

4. Herhaal met de andere kant van de rits aan het andere pand van de tas.

5. Stik eventueel beide zijdes van de rits nog eens door.
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Rokrits

1. Stik de zijnaad dicht van de zoom tot het splitteken aangegeven op je patroon.
2. Rijg de rest van de naad (waar de rits moet komen) nu machinaal vast
3. Pers de naad open.
4. Rijg de rits aan de naadtoeslag vast, goede kant van de rits op de verkeerde kant van

de stof (wel op de goede kant van de naadtoeslag). De tandjes moeten precies op de
naad uit stap 2 vallen.

5. Stik de rits nu vanaf de goede kant rondom door
6. Torn de rijgnaad in het midden los

Blinde rits

Nodig: blinde rits en blinde ritsvoet

1. Rijg de rits met de goede kant van de rits op de goede kant van de stof

2. Klik de blinde ritsvoet aan je machine. Laat de tandjes van de rits in de linker groef

vallen

3. Duw de tandjes plat en stik de rits langzaam vast

4. Ga door tot je tegen de trekker komt. Hecht af

5. Herhaal met de andere zijde van de rits.

6. Stik tenslotte de rest van de naad dicht met behulp van een gewone ritsvoet. Begin

hierbij iets boven het einde van je originele stiksel onderaan de rits.
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Les 6 - Vragen & Herhaling

6.1 Lesdoelen
❏ De onderdelen van de machine noemen

❏ Een spoeltje opwinden

❏ De naaimachine inrijgen (bovendraad en onderdraad)

❏ Een stiksel maken

❏ Een ander stiksel kiezen

❏ Verschillende stiktechnieken toepassen

❏ De juiste instelling voor de machine kiezen

❏ Draadrichting, weefrichting en biais kunnen aanwijzen

❏ Patroonrichting, vleug en goede & verkeerde kant van de stof kunnen aanwijzen

❏ De stof vouwen en patroondelen aftekenen en uitknippen

❏ Naadtoeslag kunnen toevoegen

❏ Vlieseline vaststrijken

❏ Basis handnaaisteken - rijgsteek, aan- en afhechten, laddersteek, knopen aannaaien

❏ Knoopsgat met de naaimachine stikken

❏ Een tasrits, rokrits en blinde rits herkennen

❏ De onderdelen van de rits benoemen (lint, tandjes, trekker, stopper)

❏ Een ritsvoetje aan de machine klikken en juist positioneren

❏ Een tasrits op een nette 3mm van de rand stikken

6.2 Woordenlijst

Aanhechten Heen en weer gaan aan het begin van een stiksel voor een sterk begin

Afhechten Heen en weer gaan aan het eind van een stiksel voor een sterk einde

Bias Schuine lijn van de stof; de meest rekbare stofrichting

Blinde rits Speciale rits met onzichtbare tandjes en een smal trekkertje

Blinde ritsvoet Ritsvoetje wat je gebruikt bij een blinde rits.

Bovendraad Draad die door de naald gaat

Deelbare rits Rits die aan de onderkant opengaat, zoals in een vest

Doorslaan Draad in plaats van krijt gebruiken voor markeringe

Doorstikken Aan de goede kant van de stof stikken

Draadrichting Rand van de stof die langs de weefkant loopt.

Draadspanning Hoe meer draadspanning, hoe strakker de lussen in het stiksel

Goede kant Mooie kant van de stof; de voorkant van de stof

Goede kanten op elkaar Zo leg je twee lappen op elkaar om ze aan elkaar te stikken
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Knipvoorbeeld Klein voorbeeld van hoe je de patroondelen moet leggen

Knoopsgatvoetje Speciale schuifvoetje wat je bij een knoopsgat gebruikt

Knopenpat Ingeslagen randje stof waarlangs knopen en knoopsgaten komen

Laddersteek Onzichtbare afwerking van een naad, lijkt op tredes van een ladder

Naadtoeslag Extra randje stof die het naaien makkelijke maakt

Naadtoeslag Extra randje van 1 of 1,5 cm wat je op de stof erbij tekent en knipt

Omzomen Rand van de stof naar de verkeerde kant vouwen en doorstikken

Onderdraad Draad die om de spoel zit en aan de onderkant van de machine zit

Patroondelen Verschillende stukjes van het project (A, B, C etc.)

Patroonrichting Manier waarop een patroon op de stof staat

Persen Strijken met een vochtige perslap (stuk witte stof of zakdoek)

Rijgen Iets tijdelijk vastzetten met speciaal garen

Ritsvoet Speciaal machinevoetje die je dicht langs de ritstandjes laat stikken

Rokrits Rits met een extra stevig stoppertje voor rokken en broeken

Rups Zijkanten van een knoopsgat

Stikken Met de naaimachine steekjes maken

Steek / stiksel Rij steken die je met de naaimachine maakt

Stofschaar Speciale schaar voor stof die bot wordt als je papier knipt

Stofvouw Rand waar je patroondelen gemarkeerd met “stofvouw” tegen legt

Tassenrits Een “gewone” rits die niet open kan.

Trens Korte dwarsbalkje van een knoopsgat

Verkeerde kant Lelijke kant van de stof; de achterkant van de stof

Vleug Richting waar de haartjes van o.a. bont en fluweer op staan

Vlieseline Polyester stof met lijmlaag ter versteviging

Weefkant Harde fanjekant van de stof; de zijkant van de stof

Weefrichting Rand van de stof die haaks op de weefkant staat

Yard Amerikaanse stofmaat van 110 cm lang en 92 cm breed

Zigzaggen M.b.v. een zigzagsteek de rafelige randjes van de stof afwerken

Zigzagsteek Steek om de rand van een stof mee af te werken

Zoom Rand van de stof die wordt omgeslagen en vastgestikt
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Bijlage: Naaimachine hulp

De draad maakt te losse of te strakke lussen

● Te losse lussen: te lage draadspanning. Stel hoger in.

● Te strakke lussen: een te hoge draadspanning. Stel lager in.

● Te dikke of te dunne naald voor de stof. Vervang de naald.

● Helpt dit niet, rijg dan de boven- en onderdraad opnieuw in.

De naad is onregelmatig of er worden steken overgeslagen

● Kapotte of verkeerde soort naald.

● Rijg de boven- en onderdraad opnieuw in.

De stof zit vast in de machine

● Draai aan het handwiel (9) tot de draden losschieten. Dit komt omdat de lus in het

mechaniek nog niet helemaal voltooid was.

De stof vervormt of gaat kapot tijdens het naaien
● Verkeerde soort naald: stretchnaald voor stretchstof; leernaald voor (kunst)leer etc.

● Verkeerde draadspanning. Pas deze aan bij de draadspanningsknop;

● Verkeerde steeklengte. Pas deze aan bij de steeklengteknop.
● Nog steeds vervormingen? Rijg de boven- en onderdraad opnieuw in.
● Als niets helpt: plaats een stuk Soluvlies© tussen de transporteur en de stof.

De draad gaat uit de naald

● Draad te kort - laat een stuk draad van 15 - 20 cm uit de naald over.

● Weer draad uit de naald? De hefboom moet op hoogste punt staan voor je begint

met stikken, anders vliegt de draad er direct weer uit.

De draad breekt

● Te dik, goedkoop of oud draad;

● Draad blijft steken in de machine. Boven- en onderdraad opnieuw inrijgen;

De naald breekt af

● Te dikke stof of te veel stoflagen op elkaar. Stik het stuk met de hand door.

● De naald kan verbogen zijn. Controleer dit en vervang de naald.

De naaimachine stinkt

● Oude machines kunnen kortsluiting krijgen. Zet de machine direct uit en breng naar

het naaimachinecentrum.

● Teveel of oude olie. Reinig de machine met een droge doek en laat drogen.

De naald zit vast in de stof.

● Te dikke stof. Draai aan het handwiel tot de naald loskomt en vervang door een

dikkere naald, of doe dit stuk met de hand;

● Stof in het spoelhuisje. Zet de machine uit en open het spoelhuisje. Verwijder en

reinig alle onderdelen volgens je handleiding. Plaats terug en probeer opnieuw.
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