ZAK MET RITS

ZAK MET RITS
Deze zak met rits wordt genaaid in tricotkleding (bijvoorbeeld
wolblend breisel, sweatertricot of soortgelijke tricot) Knip de zak
uit medium kwaliteit katoen (dunne denim, popeline, chambray
of soortgelijke stof)
PATROONDELEN
• zak (leg de patroondelen a+b aan elkaar) Model 9, 7/2017:
Gebruik het patroon op pagina 3!
• voorpand
U heeft tevens tussenvoering (Vlieseline® G 785) en een rits met
metalen ritstanden (10 cm) nodig.
1. Geef de plaats van de zakopening met spelden aan op de verkeerde kant van het voorpand. Knip een stukje tussenvoering en
verstevig de zakopening op de verkeerde kant van het voorpand.
Geef de zakopening aan met rijggaren.
2. Geef de plaats van de zakopening volgens de patroontekens
met kleermakerskrijt aan op de verkeerde kant van de zak.
3. Vouw en strijk een naad van 6 mm in de zakranden op de
goede kant.
4. Speld de zak op het voorpand, de goede kanten op elkaar en
naai de zakopening volgens de patroontekens rondom. Knip de
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zakopening open: begin in het midden en knip verder naar de uiteinden en naar de hoeken. Bij de uiteinden van de zakopening
ontstaat een driehoekje.
5. Strijk de naden van de lange randen van de zakopening open.
Keer de zak naar de binnenkant.
6. Vouw volgens de patroontekens paspels in de zak die de zakopening vullen. Strijk de zakopening. Stik de paspels aan de verkeerde kant vast op de driehoekjes van de uiteinden van de
zakopening.
7. Leg de rits op de verkeerde kant van de zakopening onder de
paspels en speld de rits nauwkeurig vast. Naai de rits aan de goede kant vlak langs de rand van de zakopening: naai de uiteinden
van de rits eerst op de driehoekjes van de zakopening en naai
vervolgens de lange kanten.
8. Vouw de zak dubbel, de goede kanten op elkaar. Speld en naai
de buitenranden vlak langs de rand op elkaar. Naai 7 mm vanaf
het stiksel een tweede stiksel langs de buitenrand van de zak,
hiermee zitten de naden in de zak.
9. Stik de rand van de rits en de uiteinden aan de goede kant vast
in de stiklijn van de zakopening op de zak met garen in de kleur
van de zak.
10. Naai de hoeken van de zak met de hand met een paar steekjes
op het voorpand.
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VETOKETJUTASKU • ZAK MET RITS • REIßVERSCHLUSSTASCHE • ZIPPERED POCKET
BLIXTLÅSFICKA • POCHE ZIPPÉE • BOLSILLO CON CREMALLERA
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FI: Yhdistä kaavakappaleet a+b ennen
leikkaamista. NL: Leg de patroondelen
a+b voor het knippen aan elkaar.
DE: Schnittteile a+b vor dem Zuschneiden verbinden. EN: Join pattern pieces
a+b before cutting. SE: Sätt ihop
mönsterdelar a+b innan tillklippning.
FR : Avant de couper le tissu, assembler
les pièces du patron a+b. ES: Unir los
patrones a+b, antes de cortar la tela.
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