STROOKZAK MET RITS

PATROONDELEN
- voorpand
- bovenzak
- onderzak

OTTOBRE design®
4/2021, model 33
5/2021, model 7

BENODIGDE MATERIALEN
- rits, 15 cm
- stukje tussenvoering

Onderzak

Bovenzak
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1. Speld de bovenzak op het voorpand, de goede
kanten op elkaar en leg de patroontekens op elkaar.
Naai volgens de patroontekens de zakopening met
een rechte steek.
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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, werkbeschrijvingen, patronen, tekeningen en foto’s zijn auteursrechtelijk

WERKBESCHRIJVING
Knip de tussenvoering en verstevig de patroontekens van
de zakopening op de verkeerde kant van de voorpanden.
Geef de plaats van de zakopening met kleermakerskrijt aan
op de goede kant van de voorpanden.

Voorpand

2

2. Knip de zakopening open: begin in het midden en
eindig 1 cm vanaf het begin en eind van de stiksels.
Knip verder naar de uiteinden in een hoek van 45°,
zo dicht mogelijk naar de eerste en de laatste steek.
>>>

beschermd materiaal en reproductie ervan op welke manier
of in welke vorm dan ook is slechts toegestaan door de auteursrechtelijke partij. Onder productie wordt eveneens verstaan
het overzetten ervan op een apparaat waarmee reproductie
van het item mogelijk is. Alle rechten voorbehouden.
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3. Druk de naden van de zakopening open met uw nagel.

4. Vouw de bovenzak naar de binnenkant en strijk de zakopening.
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5. Vouw volgens de patroontekens een plooi in de bovenzak
waarmee een strook in de zakopening ontstaat. Strijk de plooi
zorgvuldig.
6. Speld en naai de driehoekjes, die tijdens het open knippen
in de uiteinden van de zakopening zijn ontstaan, aan de verkeerde
kant vast op de bovenzak.
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7. Speld de goede kant van de rits onder de zakopening,
de rits gaat van boven naar beneden open. (Rijg de
rits eventueel vast)
8. Stik de rits aan de goede kant vlak langs de rand
van de zakopening vast.

9. Speld de onderzak op de
bovenzak, de goede kanten
op elkaar en naai de rechte
rand van de zakdelen vlak langs
het stiksel van de rits op
elkaar. Werk de naden samen
af.
10. Naai vervolgens de ronde
naden van de zakdelen met
de goede kanten op elkaar en
werk de naden samen af.
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