AFWERKEN MET EEN BIES
VAN RIBTRICOT OF VAN PLATTRICOT
Afwerken op een huishoudnaaimachine

Steek I
rechte steek

Steek I
flatlocksteek

Steek II
goede kant

Steek II
verkeerde kant

Wanneer u een kledingstuk met een bies wilt afwerken op een huishoudnaaimachine,
gebruik dan de volgende techniek, die geschikt is voor onderstaande elastische
stoffen:
• elasticiteit ribtricot 40…50%
• elasticiteit platttricot 20…30%
1. Meet de lengte van de af te werken rand op het patroon.
2. Bepaal de lengte van de bies:
A. Als u een bies van ribtricot aan de hals naait, vermenigvuldig dan de halswijdte
met 0,75.
B. Als u een bies van ribtricot aan de onderkant van een mouw, een pijp, een
shirt of een rompertje naait, vermenigvuldig dan de lengte van de af te werken
rand met 0,9.
C. Als u een bies van plattricot naait, vermenigvuldig dan de lengte van de af
te werken rand met 0,85...0,95.
3. Naai als volgt:
• Verdeel de bies en de af te werken rand met tekens in vier gelijke delen.
Naai de bies op de af te werken rand, de goede kanten op elkaar, leg de
tekens op elkaar en rek de bies in de rondingen van de naad. Naai met een
rechte steek of op een lockmachine. Steek I.
• Vouw de bies om de rand naar de verkeerde kant en stik de bies aan de
goede kant vlak langs de rand vast met een tweelingnaald. Steek II.
• Werk de verkeerde kant af door de overtollige stof van de bies voorzichtig
af te knippen.

Let op! Omdat de elasticiteit per tricotsoort

verschilt, is het verstandig om de lengte van de
bies te controleren door eerst een bies op een
lapje te naaien.

Afwerken van een O-hals
Naai eerst de linker schoudernaad.
1. Werk de hals af met een bies en rek de hals en de bies licht
tijdens het naaien zodat de hals voldoende elastisch wordt.
2. Speld de uiteinden van de bies met een kleine veiligheidsspeld
op elkaar en controleer de wijdte van de hals voordat u verder
naait.
3. Naai de rechter schoudernaad. Vouw de naden naar een
kant en stik ze plat op de halsbies. Steek III
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Steek III

beschermd materiaal en reproductie ervan op welke manier
of in welke vorm dan ook is slechts toegestaan door de auteursrechtelijke partij. Onder productie wordt eveneens verstaan
het overzetten ervan op een apparaat waarmee reproductie
van het item mogelijk is. Alle rechten voorbehouden.
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