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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.

Voor de rimpels heeft u rimpelelastiek
nodig dat u als onderdraad voor de
naaimachine kunt gebruiken.

• wikkel het rimpelelastiek met de hand
om het spoeltje terwijl u het rimpelelastiek
voorzichtig rekt

• gebruik een gewone rechte steek
(steeklengte 2,5…3,5) en maak de
draadspanning van de bovendraad iets
losser

• naai de steken aan de goede kant van
het kledingstuk met een tussenafstand van
8...10 mm.

• laat aan de uiteinden van elke stekenrij
lange uiteinden van de bovendraad en van

het rimpelelastiek

• rek de stof glad tijdens het naaien van
elke stekenrij zodat de steken recht lopen

• wanneer de rimpels iets te los lijken te
zijn dan kunt u het rimpelelastiek aan beide
uiteinden aantrekken. Verdeel de rimpels
gelijkmatig door ze tussen uw duim en
wijsvinger aan beide kanten van de stof
glad te strijken

• hecht de uiteinden van het garen en van
het elastiek nauwkeurig af.

• houd er rekening mee dat de rimpels
niet bij de eerste stekenrij in elkaar trekken.
De uiteindelijke vorm wordt pas zichtbaar
als het kledingstuk licht is gestoomd

• probeer het rimpelen eerst op een lapje!

TIP!

• het patroondeel wordt smaller gerimpeld
wanneer u de steeklengte iets langer maakt
en het rimpelelastiek iets strakker om het
spoeltje wikkelt

• wanneer u katoen rimpelt dan mag het
rimpelelastiek strakker om het spoeltje
zitten en de steeklengte korter zijn dan
wanneer u bijvoorbeeld dunne viscose
rimpelt

RIMPELEN MET RIMPELELASTIEK

Algemene aanwijzingen voor het naaien van
elastische rimpels. Volg ook de werkbeschrijving
van het desbetreffende model in het magazine.


