KRAAG HERENOVERHEMD
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De werkbeschrijving van de kraag is beschreven voor een herenoverhemd. Geschikte stoffen zijn bijvoorbeeld katoenen popeline,
chambray, dun denim of flanel.

3. Speld de kraagdelen met de goede kanten op elkaar en naai de
bovenrand van de kraag. Stik de naden vlak langs de rand op de
onderkraag.

PATROONDELEN
• kraag x 2 (bovenkraag en onderkraag)
• staander x 2 (buitenste en binnenste staander)
• staander versteviging x 1
en voorpand x 2, schouderpas en achterpand

4. Vouw de kraag met de goede kanten op elkaar, vouw de
genaaide naden op de onderkraag en naai de zijkantjes van de
kraag. Knip de hoeknaden schuin af. Keer de kraag naar de goede
kant en strijk de kraag.

Voorbereiding: Knip alle patroondelen nauwkeurig met een
naad van 1 cm.
Geef op de kraag en op de staander de patroontekens aan om
de delen als volgt te kunnen naaien:
• middenachter teken op de boven- en onderkant van de staander
en op de kraagdelen bij de vouw middenachter
• patroontekens op de bovenkant van de staanders voor het
naaien van de voorhoeken van de kraag (A)
• patroonteken van de schouder voor het naaien van de halsnaad
(hetzelfde patroonteken zit ook op het patroon van de schouderpas)
Verstevigen: Knip de tussenvoering (bijvoorbeeld Vlieseline®
H 200) en verstevig de bovenkraag en beide staanders.
1. Strijk de ronde naad van de staander versteviging naar de verkeerde kant. Speld en naai de staander versteviging op de goede
kant van de binnenste staander. Stik de onderkant van de staander
versteviging en de onderkant van de binnenste staander op elkaar.
2. Strijk de naad aan de onderkant van de binnenste staander naar
de verkeerde kant en stik de naad op de afstand van het naaimachinevoetje door.

5. Stik de kraag op de afstand van het naaimachinevoetje door.
Speld een paar mm "vouwruimte" in de bovenkraag en stik de
onderkant van de kraagdelen op elkaar.
6. Speld en naai de bovenkraag op de binnenste staander, de goede kanten op elkaar. Speld en naai de buitenste en de binnenste
staander met de goede kanten op elkaar en leg de kraag tussen
de staanders.
7. Knip de naden van de voorhoeken van de staander iets smaller
en knip kleine puntjes uit de rondingen van de naad. Keer de
staander naar de goede kant en strijk de kraagnaad.
8. Speld de buitenste staander aan de hals, de goede kanten op
elkaar en naai de halsnaad aan de kant van de staander.
9. Knip de rondingen van de halsnaad een stukje in.
10. Speld de onderkant van de binnenste staander nauwkeurig
op het stiksel van de hals. Naai de onderkant vlak langs de rand
vast en stik de staander tegelijk rondom door.
Tip!
Het geheim van een mooie succesvolle kraag is het nauwkeurig knippen,
verstevigen en het naaien met overal een naad van 1 cm. Controleer
ook of de steek van uw naaimachine gelijkmatig en aan beide kanten
even mooi is. Probeer de steek eerst op een verstevigd lapje! Gebruik
voor het doorstikken siergaren bijvoor-beeld Epic nr. 80.
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