Ceintuur - Tips en hints

Kies een patroon of maak uw eigen patroon met deze
stappen: Sla een lap niet-elastische geweven stof om het
middel van een paspop met uw maten en speld de vorm
van de ceintuur af. Verwijder de stof van de paspop en
teken uw patroon op de stof.
Knip uit en voeg 1 cm naadtoeslag toe aan alle naden
behalve voor de midden-voorkant; voeg 3,5 cm toe aan
de naad van de midden-voorkant. Nu heeft u uw eigen
patroon. Markeer uw delen op de stof en knip ze ruwweg
uit. Versier de ceintuurdelen met Lintsteek 6.5.2 of de steek
van uw keuze en knip de delen dan uit op de kniplijnen. Knip
voeringstof van dezelfde patroondelen, maar verminder de
naadtoeslag van de midden-voorkant tot 1 cm.

Naai de ceintuur en de voering apart. Knip een strook
plakversteviging van 6,5 cm breed en strijk deze op de
achterkant van de midden-voorkantdelen om het kant te
verstevigen. Werk de randen van de voorkant af met een
overlocksteek en pers 3 cm om de lijn van de voorkant
te vormen. Speld de ceintuur en de voering met de
verkeerde kanten op elkaar.
Tip: Wees voorzichtig met het gebruik van spelden op stoffen
als leer of suède omdat de gaatjes moeilijk kunnen worden
verwijderd.

Stik 6 mm door aan beide zijden van alle naden,
door de stof en door de voering heen, om tunnels voor
de baleinen te maken. Naai vanaf de goede kant en naai
beide naden in dezelfde richting om te voorkomen dat
de stof verschuift. Schuif de baleinen op hun plaats. Naai
een tunnel van 13 mm breed op de beide voorkantdelen
en markeer het kant met een stofmarkeerpen.
Tip: Maak de tunnel 2 mm breder dan uw baleinen. Als u
plastic baleinen gebruikt, haal de randen dan even door
een vlam om ze te smelten en maak de uiteinden ronder
met uw vingers.

Controleer of de ceintuur om uw middel past voordat
u de boven- en onderrand afwerkt.
Tip: Maak de ceintuur ongeveer 2,5 cm smaller dan uw taille.

Naai Lintsteek 6.5.14 ongeveer 2,5 cm van de voorste
rand. De plaats kan verschillen afhankelijk van de grootte
van de oogjes die u gebruikt. Wij hebben meerkleurig
metallic garen gebruikt voor een decoratiever effect.
Breng de oogjes op de midden-voorkant aan, net
binnen de baleinen.
Tip: Wij hebben metalen oogjes gebruikt, maar u kunt
ook de genaaide oogjes van de machine gebruiken.

Knip 2 stroken van 3,5 cm breed x de lengte van de
onderste en de bovenste rand. Werk de boven- en
onderkant van de ceintuur af.
Om de flap in het kant te maken, knipt u een lapje van
15 cm breed en met dezelfde lengte als de afgewerkte
midden-voorkant van de ceintuur.
Verstevig met 2 lagen versteviging op de achterkant.
Vouw de goede kanten op elkaar en naai de bovenste
en onderste rand met een naadtoeslag van 1 cm. Keer
de goede kant naar buiten en naai de open randen met
een overlocksteek aan elkaar. Knip de draden af en pers,
met een persdoek tussen uw werkstuk en het strijkijzer.
Speld de lap op zijn plaats in de ceintuur. Deze moet
1 cm korter zijn dan de boven- en onderrand. Naai vast.
Knip 2 m lint naar keuze voor het kantwerk.
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