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PASPELZAK VOOR BROEKEN MET RITS
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KNIPPEN
Knip voor de zak de volgende delen:
- onderzak
- bovenzak
- zakstrook (het patroon is inclusief naden)
Knip de zakdelen met een naad van 1 cm.
Knip de tussenvoering en verstevig de zakstrook en strijk een strookje
tussenvoering van 2,5 x 17 cm op de zakopening aan de verkeerde
kant van het achterbeen.
WERKBESCHRIJVING
1. Geef de middenlijn met kleermakerskrijt aan op de verkeerde kant
van de zakstrook. Geef op dezelfde manier volgens de patroontekens
de plek van de zakopening aan op de goede kant van het achterbeen.
2. Speld de zakstrook op het achterbeen, de goede kanten op elkaar
en leg de middenlijn van de strook op het patroonteken van de
zakopening. Rijg de strook vast in de middenlijn.
3. Vouw en strijk de lange randen van de zakstrook op de verkeerde
kant tegen de middenlijn.
4. Naai voor de paspels een stiksel precies in het midden van beide
gevouwen delen van de strook. Begin en eindig 1 cm vanaf de uiteinden
van de strook.
Verwijder de rijgdraad en knip de zakstrook in het midden in twee
aparte delen.
5. Leg de pijp met de verkeerde kant naar boven. Knip de zakopening

aan de verkeerde kant in het midden open en knip schuin naar de
uiteinden een driehoekje.
6. Keer de paspelsstrookjes naar de verkeerde kant en leg ze in de
definitieve vorm. Speld en naai de tijdens het open knippen ontstane
driehoekjes op de paspels. Strijk de zakopening.
7. Naai de zakdelen als volgt op de rits: leg de goede kant van de
bovenzak op de verkeerde kant van de onderrand van de rits, leg de
goede kant van de onderzak op de verkeerde kant van de bovenrand
van de rits, de bovenrand van de zakdelen ligt op de buitenrand van
de ritsband, naai de zakdelen 5 mm vanaf de ritstanden vast.
Nu liggen de zakdelen met de goede kanten op elkaar en als u de rits
sluit, zit het slotje aan de rechter kant.
8. Speld de rits op de verkeerde kant van het achterbeen onder de
zakopening met het ritsslotje aan het uiteinde van de zakopening aan
de kant van de zijnaad en leg de ritstanden in het midden van de zakopening. Stik de onderkant van de zakopening aan de goede kant vlak
langs de rand op de onderrand van de rits en vouw de onderzak opzij
tijdens het naaien.
9. Rijg de paspels van de zakopening tegen elkaar. Speld en naai de
zakdelen met de goede kanten op elkaar en werk de naden samen
af.
10. Speld de bovenkant en de uiteinden van de zakopening aan de
goede kant op de rits (en de onderzak) Naai de bovenkant en de
uiteinden vlak langs de rand.
Verwijder de rijdraad van de zakopening.
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VETOKETJULLINEN NAPINLÄPITASKU • PASPELZAK VOOR BROEKEN MET RITS • GESÄSSTASCHE MIT REISSVERSCHLUSS
ZIPPERED DOUBLE-WELT POCKET • PASSPOALFICKA MED BLIXTLÅS • POCHE PASSEPOILÉE ET ZIPPÉE
BOLSILLO DE OJAL CON CREMALLERA
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