stoffen
Tips en trucjes van Burda
Om de Burda-patronen succesvol toe te kunnen passen, hebben wij
onze tips & trucjes verzameld.
THEMA: stoffen – in dit deel vindt u tips & trucjes over stofffen.
Belangrijk: informeer bij het kopen van de stof hoe de stof behandeld moet worden.
• Op hoeveel graden mag de stof gewassen worden?
• Krimpt de stof tijdens het wassen?
• Of mag de stof niet gewassen worden?
• Op hoeveel graden mag de stof gestreken worden?
In elk geval kunt u vervelende verrassingen voorkomen.
Fluweel – zijdefluweel, katoenen fluweel, ribfluweel, stretchfluweel met elasthaan
• Nooit liggend bewaren, maar ophangen.
• De gestikte naden niet meer loshalen – de gaatjes blijven
namelijk zichtbaar.
• Alle delen vanwege de vleug in dezelfde richting op de stof
leggen.
• Patroonlijnen met het raderwieltje en burda-kopieerpapier
overnemen.
• Of – als de lijnen aan de goede kant zichtbaar zijn – de lijnen
doorslaan.
• Voor het rijgen naaigaren en een dunne naainaald nemen.
• Spelden dwars op de naad in de stof gestoken.
• Stik langzaam over de spelden heen.
• Strijktemperatuur: afhankelijk van het materiaal .
• Belangrijk: altijd aan de verkeerde kant strijken. Maak eerst een
strijkproef!
• Katoenen fluweel kan met stoom op woltemperatuur strijken.
• Zijde, viscose, synthetische vezels op lage temperatuur zonder
stoom strijken!
• Leg de stof op een zachte onderlaag, bv. een badstofhanddoek.
• Tussenvoering: vlieseline G 785 of H 180, evt. G 405 of G 700.
• Bij gevoelige fluwelen stoffen organza als tussenvoering nemen.
Elastische stoffen – tricot, gebreide stof, stretchfluweel,
joggingstof
• Stik met een smal ingestelde zigzagsteek (breedte 1⁄2-2 mm,
lengte 3-4 mm).
• Of gebruik ’n overlockmachine.
• Zet een tricotnaald met bolle punt in de naaimachinebruiken.
• Randen (naden, zoom) met grote zigzagsteken of overlocksteken
afwerken.
• Boord, band, kraag en boordjes tijdens het vaststikken rekken.
• Stik de zoom met een tweelingnaald, dan blijft hij rekbaar.
• Of naai de zoom met de hand met flanelsteken vast.
• Bij schoudernaden evt. biaisband mee vaststikken zodat ze niet
gaan rekken.
• Bij halsrand, armsgaten naast de naadlijn kettingsteken uitvoeren.
Paillettenstoffen
• Rijgsteken met dun naaigaren en dunne naald uitvoeren; geen
grof rijggaren!
• Bij de naaimachine een dunne naald (dikte 60 of 70) inzetten.
• Als pailletten tijdens het stikken los gaan zitten, deze vastnaaien of vervangen.

• Kleur van het garen aan de pailletten aanpassen of neem
doorzichtig garen.
• Op lage instelling (chemische zijde, 1 stip) aan de verkeerde
kant strijken.
• Altijd een droge strijkdoek op de stof leggen. Maak eerst een
strijkproef.
• Bij te hoge strijktemperatuur smelten de pailletten.
Corduroy oftewel ribstof
• Corduroy heeft een vleug.
• Corduroy wordt meestal tegen de vleug in geknipt.
• Tegen de vleug in: haartjes gaan van onderen naar boven mooi
plat liggen.
• Alle delen in dezelfde richting op de stof neerleggen.
Dunne stoffen – chiffon, organza
• Rijgen met dun naaigaren en een dunne naald, geen grof
rijggaren nemen.
• Bij de naaimachine een dunne naald (dikte 60 of 70) inzetten.
• De naden met een overlockmachine stikken.
• Naden ca. 0,7 cm naast het stiksel zigzaggen, uitstekende naad
afknippen.
Transparante stoffen
• De delen rondom met dezelfde naadbreedte uitknippen.
• Streepjes bij de naden met een inknipje aangeven.
• Figuurnaden en lijnen met lange rijgsteken en naaigaren
doorslaan.
• Neem een naaimachinenaald (dikte 60 of 70) voor de naaimachine.
• Gebruik voor het stikken dun machinenaaigaren.
• Spelden dwars op de naad in de stof steken.
• Met korte steken (lengte 1,5 tot 2 mm) stikken.
• Naden afwerken: ca. 7 mm naast de rand zigzaggen, dan
afknippen.
• Naad naar één kant toe strijken.
• Neem G 785 of organza als tussenvoering.
• Eventueel bij kraag en manchetten de stof dubbel verwerken.
• Zonder stoom op lage temperatuur strijken (chemische vezels/
zijde).
Imitatiebont oftewel: fake fur
• Imitatiebont heeft een vleug.
• Imitatiebont wordt meestal met de vleug mee geknipt.
• Met de vleug mee: haartjes gaan van boven naar onderen glad
liggen.
• Imitatiebont met lange, dikke haren bij enkele stoflaag knippen.
• Niet in de haartjes knippen, alleen het weefsel doorknippen.
• Daarna de haartjes voorzichtig uit elkaar trekken.
Leer en suède
• Neem het papieren patroon mee als u het leer gaat kopen.
• Controleer of de huid geen dunne en lelijke plekken heeft.
• Leer rekt meer in de dwarsrichting dan in de lengterichting.
• Suède met de vleug mee knippen (haartjes van boven naar
onderen).
• Delen op de verkeerde kant leggen, met stukjes plakband
vastzetten.
• Bij de randen de naad op het leer tekenen. De delen bij deze
lijnen uitknippen.
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