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BLINDE RITS
in combinatie met een hals, afgewerkt met een beleg.

Werk de middenachternaden van het achterpand 
en van het beleg en de buitenrand van het beleg af.

1. Open de rits, speld één ritsband op de midden
achternaad, de goede kanten op elkaar. Naai de 
rits met een ritsvoetje voor een blinde rits. Aan de 
onderkant van het ritsvoetje zit een gleuf waarin 
de ritstandjes van de rits lopen.

Indien u de blinde rits met een gewoon ritsvoetje 
wilt naaien, open dan de rits en strijk de tandjes 
van de rits voorzichtig open met de punt van het 
strijkijzer. Naai de rits vlak langs de tandjes vast. 
Controleer of de rits zonder moeite open en 
dicht gaat.

2. Naai de andere ritsband op dezelfde manier op 
de middenachternaad.

3. Sluit de rits en naai de middenachternaad tot 
de onderkant van het ritssplit.

4. Speld de uiteinden van het beleg op de midden
achternaden, de goede kanten op elkaar met de 
rits ertussen. Naai het beleg 5 mm vanaf  
het ritsstiksel.

5. Speld het beleg op de hals, de goede kanten op 
elkaar en leg alle middenachternaden op het beleg. 
Naai de halsnaad. 

Knip het overtollige deel van de ritsband af. Knip 
de halsnaden iets smaller en knip de rondingen van 
de halsnaad in. Keer de hoeken naar de binnenkant.

6. Stik de halsnaden vlak langs de rand op het 
beleg en naai naar de hoeken zo ver u zonder 
problemen kunt komen. Het stiksel is aan de 
goede kant van het kledingstuk niet zichtbaar 
en het zorgt ervoor dat het beleg mooi naar de 
binnenkant valt.

Strijk de hals. Naai de buitenrand van het beleg 
met een paar steekjes op de schoudernaden. Strijk 
de middenachternaad open en strijk de  
naad bij de rits voorzichtig.


