trucjes
Tips en trucjes van Burda
Om de Burda-patronen succesvol toe te kunnen passen, hebben wij
onze tips & trucjes verzameld.
THEMA: trucjes – in dit deel vindt u enkele trucjes.
Mouw inzetten
• Aan weerszijden van de naadlijn een stiksel met lange steken
maken.
• De draden ca. 5 cm laten hangen, nog niet aantrekken.
• De mouw in het armsgat spelden (goede kanten op elkaar).
• Eerst de mouwnaad bij de zijnaad vastspelden.
• Voor de streepjes van arsmgat en mouw op elkaar spelden.
• Streepje van de mouwkop bij de schoudernaad vastspelden.
• Onder bij de oksel de mouw mooi glad in het armsgat vastspelden.
• Mouwkop bij schouder verdelen: onderdraden lichtjes aantrekken.
• De mouw in het armsgat passen, stof van mouwkop mooi
verdelen.
• De mouw vanuit de mouw vastrijgen.
• Kledingstuk aantrekken om te controleren of de mouw goed zit.
• Mouw tussen stiksels vaststikken, begin bij de mouwnaad.
• Mouwkop strijken, stof aan beide kanten van de naad strijken.
• Naad zigzaggen, aan de bovenkant de naad naar de mouw
leggen.

Naadritssluiting inzetten
• Naadritssluitingen zijn met 3 lengtes verkrijgbaar: 22, 40, 60 cm.
• De rits moet minstens 2 cm langer zijn dan het split.
• De rits inzetten, voordat de naad onder het splittekentje gestikt
wordt.
• U heeft een speciaal stikvoetje nodig.
Rits inzetten:
• De rits opendoen, spiraal met de nagel van de duim opzij duwen.
• Bovenkant rits op de goede kant van de rechtersplitrand leggen.
Belangrijk: de afstand van de rand van het ritsband tot de rand
van de stof berekenen: de naadbreedte min 1 cm bandbreedte =
afstand tot de rand van de stof. Bij een 1,5 cm brede naad = de
afstand tot het band 5 mm.
• Bovenkant rits op de berekende afstand
vastspelden.
• Bij het splittekentje steekt het onderste uiteinde
van de rits eruit.
• Stikvoetje neerzetten, spiraal rechts van de
naald bij de inkeping (1).
• De rits vanaf de bovenkant tot het splittekentje
vaststikken.
• De rits dichtdoen.
• Andere kant van de rits boven op de andere
splitrand leggen.
• Aan de bovenkant met een speld vastzetten.
Rits weer opendoen.

• Het stikvoetje aan de bovenkant van de rits
neerzetten.
• De spiraal ligt bij de inkeping links van de naald
(2).
• De rits vanaf de bovenkant tot het einde van het
split vaststikken.
• De rits dichtdoen.
Nu de naad onder de rits stikken – stik vanaf de
onderkant naar de rits toe. Daarbij het losse
uiteinde van de rits naar de naad toe leggen.
Naad zo ver mogelijk tot de laatste steek van de
rits stikken. Het te lange deel van de rits afknippen. Het uiteinde met een restje stof afwerken.
Rits korter maken
Deelbare ritsen zijn in de volgende lengtes verkrijgbaar: 30 cm, 35
cm, 40 cm tot 80 cm met steeds 5 cm verschil. Indien u voor een
model een andere lengte nodig heeft, koopt u een rits die langer is
dan bij “benodigdheden” aangegeven staat.
Rits korter maken:
• De betreffende randen voor de rits meten.
• Nu vanaf de onderkant van de rits naar
boven toe afmeten.
Ritsen met metalen tandjes:
• Stoppertjes aan de bovenkant voorzichtig
met een tang verwijderen.
• Stoppertjes bewaren.
• Tandjes verwijderen tot 0,5 cm onder het
aangegeven streepje.
• Stoppertjes voorzichtig op de ritsbanden
schuiven en vastdrukken.
Ritsen met kunststof tandjes:
• Stoppertjes en tandjes verwijderen.
• Stoppertjes kunnen niet opnieuw vastgezet
kunnen worden.
• Voer daarom op deze plaatsen heel stevige trensjes uit.
Er zijn ook kunststof ritsen die geen tandjes, maar fijne spiralen
hebben. Bij deze ritsen aan de bovenkant 2 cm boven de benodigde
lengte afknippen. De uiteinden in de naad mee vaststikken of schuin
naar onderen inslaan.
Knopen met stof overtrekken
Om knopen met stof te kunnen overtrekken, heeft u gladde knopen
zonder lusje nodig.
1. Knip een stoffen cirkel iets groter dan de knoop uitknippen.
2. Bij de rand kleine rijgsteekjes uitvoeren, de draad niet afknippen.
3. De knoop aan de verkeerde kant van de stof leggen en de draad
van de rijgsteken stevig aantrekken, zodat de stof om de knoop
heen gaat zitten. De rand van de cirkel nu met de draad gekruist
vastnaaien.
4. Draad netjes instoppen. Een klein stukje voering ter grootte van
de knoop uitknippen. Dit stukje aan de onderkant vastspelden.
De rand rondom inslaan en vastnaaien.
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