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HONGKONG FINISH
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De modellen, werkbeschrijvingen en patronen zijn bedoeld
voor privé gebruik van hobbyisten. Commercieel of industrieel
gebruik ervan is niet toegestaan. De modellen, werkbeschrij-
vingen, patronen, tekeningen en foto’s zijn auteursrechtelijk

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

1. Knip schuin ten opzichte van de draadrichting uit voe-
ringstof of dun katoen een bies van 2 cm breed voor de
Hongkong finish van de naden. Meet de juiste lengte op het
patroon en voeg aan de gemeten lengte de naden toe.

2. Naai, indien nodig meerdere stukjes schuine bies aan
elkaar.

3. Naai als volgt:

Speld één kant van de bies op de af te werken rand, de
goede kanten op elkaar. Naai de bies met een naad van
5 mm vast (steek I). Vouw de bies om de naad naar de
verkeerde kant (de bies is in drieën gevouwen) en naai de
open rand van de bies aan de goede kant in de stiklijn van
de bies vast (steek II). Als het kledingstuk af is, zit de open
rand van de bies onder de naad.

De Hongkong finish is o.a. geschikt voor:

• het afwerken van de buitenrand van belegdelen, de
  zoomrand van een jas en de zoomrand van de mouwen
  van een jas zonder voering.

• het afwerken van de naden van een ongevoerde jas waarvan
  de stof snel rafelt.

• voor het afwerken van de onderkant van het binnenste
  deel van de tailleband van een rok of een pantalon

Steek I

Steek II


