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BENODIGDHEDEN

EEN WERKPLEK
CREËREN
NA A I W E R K V R A AG T T I J D E N R U I M T E E N J E K A N E E N P R O J E CT
Z E L D E N ZO N D E R O N D E R B R E K I N G A F W E R K E N . J E W I N T T I J D E N
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D E Z E I D E A L E S I T UAT I E N I E T A LT I J D M O G E L I J K , M A A R P R O B E E R D I E
TO C H H E T L I E F S T ZO G O E D M O G E L I J K T E B E NA D E R E N .
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BENODIGDHEDEN // EEN WERKPLEK CREËREN

INRICHTING

Ideaal is het om een aparte plek te
hebben waar je je naaiwerk kan ver
richten, of het nu om een apart vertrek
gaat (perfect) of om een tafel in een
hoek van je woonkamer. Op die ma
nier kan je je naaiproject laten liggen
en er meteen mee doorgaan wanneer
je er weer tijd voor hebt.
Gebruik een tafel die groot genoeg
is om er gemakkelijk stoffen op te
kunnen knippen. De tafel zou op zijn
minst 1 meter lang moeten zijn.
Zorg ervoor dat er voldoende licht is.
Werk bij een raam of zorg voor een
goede lamp.

STOFFEN

Na verloop van tijd krijg je een mooie
voorraad stoffen. Was ze direct na
aanschaf. Zo is de meeste krimp uit je
stoffen en voorkom je dat je naaiwerk
kleiner uitvalt na de eerste wasbeurt.
Doe ze meteen in de wasmand wan
neer je thuiskomt. Zo zorg je ervoor
dat lappen direct bruikbaar zijn zodra
je een nieuw project begint. Het is be
ter je coupons opgerold dan opgevou
wen te bewaren op een plank in een
kast. Dan nemen ze minder plaats in
en zijn ze gemakkelijker te pakken.
Als je heel georganiseerd bent, kan je
ze van een etiket voorzien waarop je
de stofsoort/samenstelling en de af
metingen van de stof noteert. Bewaar
je lappen stof het liefst niet in de zon,
anders worden de kleuren snel flets.

7

PATRONEN

Bedenk een opbergsysteem voor je
patronen.
Bewaar ze in stapels op een plank in
de kast of in plastic dozen om te voor
komen dat ze stoffig worden.

MATERIAAL EN FOURNITUREN

Je moet gemakkelijk bij je naaigerei en
fournituren kunnen. Berg ze daarom
op in aparte dozen. Berg je markeer
spullen en knipgereedschap op in een
daarvoor bestemde lade of een klein
kistje. Zorg ook dat je een handige
bewaarplek hebt voor je garens en
spoeltjes.

Enkele regels
om te onthouden
Installeer je aan een tafel die groot genoeg
is om er gemakkelijk aan te kunnen werken
met al het materiaal dat je nodig hebt.
Zorg voor goed licht.
Lees de aanwijzingen in hun geheel voordat
je begint. Volg de voorgeschreven werkvolgorde.
Denk eraan om regelmatig je handen te wassen om te voorkomen dat het garen of de
stof vuil wordt.
Om goed naaiwerk af te leveren, moet je de
tijd nemen om te oefenen. Leg de lat niet te
hoog. Zoals bij alle beroepen, beheers je het
vak pas goed als je ervaring hebt opgedaan.
Als je alleen nog maar recht kan stikken, begin dan met een werkstuk dat met de rechte
steek is gemaakt. Begin met het maken van
eenvoudige modellen.
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GOED MATERIAAL
AANSCHAFFEN
V O O R DAT J E B E G I N T, M O E T J E D E G E S C H I K T E M AT E R I A L E N
A A N S C H A F F E N . S O M M I G E Z I J N O N M I S B A A R , A N D E R E WAT M I N D E R ,
M A A R D E Z E B L I J K E N S O M S TO C H H E E L P R A K T I S C H T E Z I J N . J E V I N DT
Z E H E E L G E M A K K E L I J K I N FO U R N I T U R E N Z A K E N O F O P I N T E R N E T.
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BENODIGDHEDEN // Meetinstrumenten

9

MEETINSTRUMENTEN
Om een kledingstuk goed te laten vallen is het noodzakelijk te meten, de lichaamsmaten op te nemen om te
weten welke maat je gaat knippen en hoeveel stof je moet kopen. Hiervoor zijn verschillende meetinstrumenten nodig.
Een liniaal van minimaal 50 cm. Hiermee kan je rechte
lijnen trekken wanneer je een patroon overneemt.

Een haak of geodriehoek. Om er zeker van te zijn dat je
een rechte hoek krijgt.
Een meetlint: kies een geplastificeerd
meetlint, want dat vervormt niet. Het
moet minstens 150 cm lang zijn. Dat is de
klassieke lengte. Schaf een langer meetlint
aan als je met grotere stukken stof gaat werken. Koop
zo mogelijk een model dat de breedte
heeft van een standaard naadtoeslag.
Het meetlint is vooral geschikt om er
rondingen van een patroon en lichaamsmaten mee te meten.
Een zoommeter (of zoommaatje): dit kleine metalen of
plastic meetinstrument bevat standaard schaalverdelingen:
1 cm, 1,5 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm en 6 cm. Hij is heel prak
tisch voor het meten en overbrengen van kleine maten en
het maken van zomen. De metalen variant kan tegen hitte
en is strijkbaar.
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Liniaal met schuifregelaar: dit kleine meetinstrument
heeft in het midden een opening waarin je een schuifregelaar
kan plaatsen waardoor je een precieze lengte kan instellen.
Hij is handig voor maten die herhaald worden, zoals naden
en zomen, maar je kan er ook de plaats van knopen, figuur
naden enzovoort mee aangeven.

Patchwork liniaal: dit is een transparante liniaal opge
deeld in ruitjes van een centimeter, zowel in verticale als in
horizontale richting. Hij is ideaal om er evenwijdige lijnen
op gelijke afstand van elkaar mee te trekken, naadtoeslagen
toe te voegen, zomen te tekenen of rechte hoeken te controle
ren. Het is een veelgebruikt meetinstrument bij patchwork.
Boogmal: met dit instrument zijn lichaamsrondingen na
te bootsen en kan je patronen tekenen of wijzigen.
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MARKEERINSTRUMENTEN
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BENODIGDHEDEN // Markeerinstrumenten

MARKEERINSTRUMENTEN
Er worden verschillende instrumenten gebruikt om
zowel op papier als op stof te markeren, of je nu met
de hand of met de naaimachine werkt.

OP PAPIER

Bij naaiwerk is het gebruikelijk om het patroon niet te knip
pen, maar om het over te brengen op papier. Zo kan je het
originele patroon intact houden. Hiervoor heb je een potlood
(bij voorkeur een vulpotlood, zo werk je altijd even fijn), een
gum en patroonpapier nodig.

ER BESTAAN VERSCHILLENDE SOORTEN
PATROONPAPIER.

Welke drager je kiest, is afhankelijk van je criteria:
Patroonpapier, of zijdepapier, is heel kwetsbaar. De ene
zijde is glad en glimmend, de andere zijde is mat. Je tekent op
de matte kant, de gladde zijde wordt op het patroon gelegd.

Overtrekpapier vergemakkelijkt het kopiëren, maar
scheurt snel wanneer je ermee werkt.
Wit pakpapier (maximaal 60 gr.) is een goed compromis
tussen transparantie en stevigheid.
Transparant plastic kopieerfolie is stevig, maar moeilijk
te knippen en slecht zichtbaar op stof.
Swedish tracing paper is steviger dan patroonpapier,
maar blijft soepel genoeg om rond het lichaam te worden
‘gemodelleerd’, zodat je het patroon kan aanpassen zonder
dat je een proefmodel hoeft te maken.
Carbonpapier. Carbonpapier, dat aan één kant is bedekt
met een soort was, leg je tussen het patroon en de stof in. De
gekleurde kant komt op de stof. Het hulpmiddel bij carbon
papier is het radeerwieltje. Er bestaan verschillende kleuren
carbonpapier; kies de kleur die het beste bij je stof past.

 SOORTEN PATROONPAPIER: EEN OVERZICHT

SOORT DRAGER

TRANSPARANTIE

STEVIGHEID

HOUDBAARHEID

Patroon/zijdepapier

Heel goed

Heel kwetsbaar

Goed vouwbaar. Neemt weinig ruimte in.

Overtrekpapier

Heel goed

Heel kwetsbaar

Vrij stijve vouwen. Neemt vrij veel ruimte in.

Wit pakpapier

Betrekkelijk goed

Stevig

Neemt vrij veel ruimte in.

Transparant plastic kopieerfolie

Heel goed

Stevig

Neemt vrij veel ruimte in.

Swedish tracing paper

Vrij goed

Stevig genoeg

Neemt vrij veel ruimte in.

Carbonpapier

Niet transparant

Stevig

Goed vouwbaar
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KNIPINSTRUMENTEN
OP STOF

Als je het patroon hebt overgenomen op
papier, moet het tijdelijk worden overgeno
men op de stof, inclusief alle merktekens.
Hiervoor heb je de keuze uit verschillende
instrumenten:
Kleermakerskrijt: dat is het traditionele materiaal voor
het markeren op stof. Het is er in meerdere kleuren – geel
of wit voor donkere stoffen, rood of blauw voor lichte stof
fen – en in verschillende vormen. De randen of de punt
moeten goed geslepen zijn.
Krijt in poedervorm: wit krijt in poedervorm is verkrijg
baar in kleine krijtradeerwieltjes. Je plaatst het radeerwiel
tje op de gewenste plaats en het poeder komt eruit. Je kan
er dunne en nauwkeurige lijnen mee trekken.
Verdwijnstiften. De markeringen met
deze stiften verdwijnen met behulp van
water, aan de lucht of door warmte. Het
is raadzaam een proefje te doen op de stof
om er zeker van te zijn dat de inkt zicht
baar is en vooral dat de inkt uitwisbaar is.
Radeerwieltje. Er bestaan twee soor

ten radeerwieltjes: met de gladde variant
kan je patronen ononderbroken op de stof
doorslaan, met de getande variant sla je het
patroon door in de vorm van markerings
puntjes. Je gebruikt een radeerwieltje in
combinatie met carbonpapier.
Je kan ook een klein stukje droge zeep gebruiken. Hier
mee kan je de stof perfect markeren.
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Bij naaiwerk knip je vaak papier, stof en garen. Hiervoor
heb je verschillende scharen nodig.
Een papierschaar. Deze is onmisbaar voor het knip
pen van een patroon. Als je je stofschaar gebruikt om
er papier mee te knippen, komen er kleine – voor het
oog onzichtbare – slijtageplekjes op de bladen die de
stof beschadigen wanneer je die ermee knipt.
Een stofschaar. Deze wordt ook wel ‘kleermakersschaar’
genoemd. Het gaat om een van de belangrijkste instrumen
ten (misschien wel het belangrijkste) van je naaiuitrusting!
Het allerbelangrijkste is dat je goed moet onthouden
dat je met een stofschaar uitsluitend stof knipt en niets
anders. Stofscharen hebben scherpe punten en moeten
groot genoeg zijn – over het algemeen tussen 20 en 25 cm
voor volwassenen – voor een grote knipwijdte om zo precies
en netjes mogelijk te kunnen knippen. Maar hoe langer de
bladen, hoe zwaarder de schaar. Het is dus belangrijk om
een goed compromis te vinden tussen de grootte en het ge
wicht van de schaar. Als je vaak dikke stoffen knipt (jeans,
wollen weefsels) is het beter om een wat grotere schaar aan
te schaffen (25-27 cm).

Wat materiaal betreft, is een schaar van roestvrij staal aan
te raden, want die gaat langer mee en kan geslepen worden.
De schaar moet eveneens jouw maat hebben: een schaar moet
je passen, net als een handschoen! Hij moet goed in de hand
liggen, zodat je er nauwkeurig mee kan knippen. Geef de
voorkeur aan ergonomische handgrepen en vergeet niet dat
er scharen bestaan voor zowel rechts- als linkshandigen.
Investeer gerust in een goede stofschaar. Als je deze goed on
derhoudt, gaat hij jaren mee. Berg hem vooral goed op om te
voorkomen dat hij valt of voor een ander doel wordt gebruikt.
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