OTTOBRE design®

PASPELZAK VOOR EEN BROEK
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KNIPPEN
Knip de volgende patroondelen voor de zak:
Van de stof:
-onder zakdeel (bovenste deel)
-paspelstrook*
Van katoen:
-boven zakdeel (onderste deel)
-1,6 cm x 8 cm strook voor het knooplusje
Voeg 10 mm naad toe langs de randen van de zakdelen. * De
paspelstrook is inclusief naad.
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NAAIEN
1. Geef met kleermakerskrijt het midden aan op de verkeerde
kant van de paspelstrook. Geef de zakopening volgens de
patroontekens aan op de goede kant van de achterbenen.
Strijk een strook tussenvoering van 2,5 cn x 16 cm op de verkeerde
kant van de zakopening.
2. Speld de paspelstrook op het achterbeen, goede kanten op
elkaar en leg het midden van de strook op de zakopening. Rijg de
strook in het midden vast.
3. Vouw en strijk de lange randen van de paspelstrook op de
verkeerde kant van de strook tegen de middenlijn.
4. Naai aan beide kanten van de zakopening door alle lagen van
de stof een stiksel in het midden van de gevouwen randen. Begin
en eindig 10 mm vanaf de uiteinden.
Verwijder de rijgdraden en knip de paspelstrook in het midden
door.
5. Leg het achterbeen met de verkeerde kant naar boven. Knip
de zakopening aan de verkeerde kant open en knip schuin naar
het eind van de stiksels een driehoekje.
6. Keer de randen van de zakopening en van de paspelstroken
naar de verkeerde kant en leg de paspelstroken in de juiste vorm.
Speld en naai de driehoekjes aan het einde van de zakopening op
de paspelstroken.
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7. Vouw de strook voor het knooplusje in de lengte dubbel met
de verkeerde kanten op elkaar.Vouw de naden van de lange kanten
naar de binnenkant en naai de randen op elkaar. Vouw de strook
dubbel tot een lusje en naai het driehoekje op het einde van het
lusje vast.
Leg de open uiteinden van het lusje onder de bovenste paspel en
naai het lusje op de paspelstrook vast.
8. Speld en naai het bovenzakdeel op de onderste paspel, goede
kanten op elkaar.
9. Stik de onderkant van de zakopening aan de goede kant vlak
langs de rand door.
10. Speld en naai het onderzakdeel aan de bovenste paspel, goede
kanten op elkaar.
11. Speld en naai de zakdelen met de goede kanten op elkaar.
Werk de naden van de zak samen af.
12. Stik de bovenkant van de zakopening aan de goede kant vlak
langs de rand door.
13. Naai de knoop aan de onderkant van de zakopening.
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