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RITSSPLIT IN EEN GEBREIDE TRUI

Naai de halsboord aan de hals voordat u het ritssplit naait. Als 
het split af is, is de lengte van het split vanaf de bovenkant van 
de halsboord tot de onderkant van het split 22 cm. Beide 
uiteinden van de splitbiezen hebben een naad van 1 cm. 

Voorbereiding: Verstevig het ritssplit aan de binnekant met 
een strookje vlieseline. Naai de verlengstukjes als volgt aan de 
onderkant van de rits: naai de goede kant van het ene stukje 
op de goede kant en naai de goede kant van het andere stukje 
op de verkeerde kant van de rits. Vouw de stukjes met de 
verkeerde kanten op elkaar en naai de buitenrandjes op elkaar. 
(de onderkant van de rits zit tussen de stukjes). Vouw en speld 
het overtollige stukje van de ritsbandjes aan de bovenkant van 
de rits op de verkeerde kant van de rits en stik ze op de 
buitenrand van de ritsbandjes vast. 

1. Naai volgens de patroontekens met een rechte steek een 
hulpstiksel op beide randen en op de onderkant van het split. 
Knip het split open. Houd er rekening mee dat in de onder-
kant van het split een driehoekje wordt geknipt; zie 
afbeelding 1. 

2. Leg de verkeerde kant van één splitbies op de verkeerde 
kant van de linker splitrand en leg de buitenrand van de bies 
2 mm voor het hulpstiksel. Let op! Laat aan de bovenkant van 
de halsboord en aan de onderkant van het split een naad van 

1 cm in de uiteinden van de bies. Naai de bies vlak langs de 
buitenrand op het split. 

3. Open de rits en speld de linker ritsband onder de bies op 
de linker splitrand, de ritsband bedekt de buitenrand van de 
bies aan de verkeerde kant. Naai de verkeerde kant van de rits 
met een ritsvoetje vlak langs de ritstanden vast. 

4. Vouw de bovenkant van de bies in drieën. Vouw de bies 
eerst onder de rits met de goede kanten op elkaar en 
vervolgens bij de naad met de verkeerde kanten op elkaar; zie 
afbeelding 2. Naai het uiteinde van de bovenkant. Knip de 
naden smaller en keer de bovenhoek van de bies naar de 
binnenkant. 

5. Vouw de naad van de open biesrand naar de binnenkant. 
Speld en naai de bies vlak langs de rand op het split. Aan de 
verkeerde kant loopt dit stiksel op de buitenrand van de 
ritsband.  

Naai de andere bies op dezelfde manier aan de rechter 
splitrand. 

6. Speld het driehoekje dat tijdens het open knippen is 
ontstaan op de biezen, de goede kanten op elkaar en naai het 
driehoekje van het split aan de verkeerde kant. 
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Afbeelding 1
GK (goede kant) 
VK (verkeerde kant)
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De modellen, werkbeschrijvingen en patronen zijn uitsluitend bestemd voor privé gebruik van hobbyisten. Commercieel of 
industrieel gebruik ervan is niet toegestaan. De modellen, werkbeschrijvingen, patronen, afbeeldingen en foto's vallen onder 
auteursrechtelijk beschermd materiaal en het recht om dat materiaal op welke manier en in welke vorm dan ook te 
reproduceren is uitsluitend toegekend aan diegene die de auteursrechten heeft. Onder reproductie valt tevens het 
overzetten van een item op een apparaat waarmee het kan worden gekopieerd. Alle rechten voorbehouden.

Afbeelding 2


