naaitips
Tips en trucjes van Burda

Strijken

Om de Burda-patronen succesvol toe te kunnen passen, hebben wij
onze tips & trucjes verzameld.
THEMA: naaitips – in dit deel vindt u enkele naaitips.

Goed gestreken is het
halve werk. Deze oude
kleermakersregel geldt
ook vandaag de dag nog
steeds. Goed strijken is
namelijk net zo belangrijk als
goed stikken.

Hoeken netjes afwerken
De hoeken van de zoom worden bijvoorbeeld bij een blouse met
zijsplitten met schuine naden afgewerkt. Wij laten aan de hand van
tekeningen zien, hoe u de hoeken netjes afwerkt.
1. De zoom en de splitranden ca. 5 mm breed naar de verkeerde
kant omstrijken. De zoom naar boven toe leggen, de omgestreken
rand van de zoom met kleermakerskrijt bij de splitrand (verkeerde
kant) aangeven.
De zoom naar onderen toe leggen.
2. Nu de splitrand naar binnen omvouwen, de omgestreken rand bij
de zoom aangeven. De splitrand weer terug leggen.
De beide punten en de zoomhoek met een rechte lijn met elkaar
verbinden.
3. De stof bij de hoek zo vouwen, dat de zoom op de splitrand ligt.
De naad bij de getekende lijn spelden en stikken.
4. De uitstekende stof tot 5 mm naad bijknippen, het onderste
uiteinde schuin afknippen.
5. De naad met de duim open leggen, strijken.
De splitrand en zoom naar binnen toe keren, de hoek voorzichtig
met een speld in vorm trekken. Naad vastrijgen, de randen
strijken.
Aan de goede kant de zoom en de splitrand vaststikken. .

• Indien mogelijk aan de verkeerde kant van de stof strijken.
• Leg een strijkdoek op de stof, als u aan de goede kant moet
strijken!
• De strijktemperatuur is afhankelijk van de stof.
– linnen en katoen kunnen op hoge temperatuur gestreken worden,
– wol en zijde op middelmatige temperatuur,
– chemische vezels (bv. nylon) op een lage temperatuur,
– gemengde weefsels: strijktemperatuur van de meest gevoelige
vezel.
• Vóór het knippen de hele stof aan de verkeerde kant strijken.
• Katoenen stoffen wassen en strijken (deze stof krimpt namelijk!).
• Maak altijd eerst een strijkproef op een restje stof.
• Llinnen, katoen en wol en vele gemengde weefsels met stoom
strijken.
• Velours en fluweel: aan de verkeerde kant met stoom en weinig
druk.
EXTRA TIP voor velours en fluweel: leg er het beste een vochtige
doek op en neem een normaal strijkijzer zonder stoomgaatjes, want
door de stoomgaatjes wordt de stoom niet mooi gelijkmatig over de
stof verdeeld. De stoomgaatjes kunnen zelfs als “patroon” op de
stof afgedrukt worden. Leg velours of fluwelen kledingstukken op
een badhanddoek of een ander stuk velours of fluweel (met de
haartjes naar boven toe). Het opstrijken van tussenvoering het beste
zo uitvoeren, dat de twee dezelfde delen met de goede kant op
elkaar liggen.
• Ook stoffen met een structuuroppervlak met weinig druk en op
een zachte onderlaag strijken, zodat de stof niet platgedrukt
wordt.
• Zijde, viscose en acetaat: droog of met weinig stoom strijken.
EXTRA TIP voor zijde: niet onder een vochtige doek leggen, want er
kunnen lelijke randen ontstaan.
• Chiffon: alleen droog strijken, anders gaat de stof golven.
Tijdens het naaien na elke handeling het model strijken. De figuurnaden strijken, voordat de zijnaden gestikt worden. De naden strijken,
voordat de zoom van het kledingstuk afgewerkt wordt. De hals
strijken, voordat hij doorgestikt wordt.
• De naden worden heel mooi, als u de naad eerst naa één kant toe
strijkt en pas daarna openstrijkt.
• Als de naden naar de goede kant doordrukken, nog een keer onder
de naad door strijken, daarna de naad normaal strijken.
• Maak de onderkant van het strijkijzer regelmatig schoon. Als u
heel fijne stoffen strijkt, moet u erop letten, dat de zool geen
krassen heeft, anders kan de zool de stof beschadigen.
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naaitips
Zak in de zijnaad maken
• De zakdelen op het voorpand en het achterpand vastrijgen, de
streepjes liggen op elkaar. Stikken. Aan het begin en einde van de
naad een keer heen en terug stikken.
• Zakdelen over de aanzetnaad heen strijken.
• Het voorpand op het achterpand leggen (goede kanten op elkaar),
zijnaad rijgen (naadcijfer 1). Stikken, daarbij de randen voor de
zakopening tussen de streepjes niet dichtstikken, maar nog
dichtgeregen laten. Aan het begin en einde van de naad een keer
heen en terug stikken. Naden zigzaggen en openstrijken.
• Zakdelen naar de voorpanden toe strijken, op elkaar rijgen en
stikken. Naden samengenomen zigzaggen.

• Het zakdeel van stof over de aanzetnaad heen bij de bovenste
paspel vastrijgen en precies in de aanzetnaad van de bovenste
paspel vaststikken, daarbij het zakdeel mee vaststikken.
• Zakdelen op elkaar rijgen, even groot knippen en op elkaar stikken
daarbij de driehoekjes mee vaststikken.. .

Paspelzak maken – opgelet: er zijn meerdere variaties mogelijk,
wij tonen slechts 1 variant (tekeningen rechts)
De lijnen met rijgsteken naar de goede kant van de stof overnemen. 4
cm brede stroken bij de lijnen voor de zakopening aan de verkeerde
kant van de stof opstrijken.
• De paspelstroken aan beide kanten van de inkniplijn op het
voorpand vastrijgen en 0,7 cm breed vaststikken. Aan het begin
en einde van de naad een keer heen en terug stikken.
• Voorpand inknippen, bij de uiteinden van de zak schuin inknippen,
zodat er kleine driehhoekjes ontstaan. Niet in de paspels knippen.
• Paspels over de aanzetnaad heen strijken. De paspels naar binnen
toe keren en zo vastrijgen, dat ze even breed zijn en de zakopening
opvullen. Strijken.
• De driehoekjes bij de uiteinden naar binnen toe omvouwen en
op de paspels vaststikken.
• De zakdelen van voering zo aan de verkeerde kant van de voorpanden vastrijgen, dat de bovenrand over de aanzetnaad heen
op de onderste paspel ligt. Aan de goede kant in de aanzetnaad
van de onderste paspel stikken, daarbij het zakdeel mee vaststikken.
Zakdeel naar onderen toe strijken.
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