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CEINTUUR

Maat: 34-36-38-40-42-44-46-48-50-52

KNIPPEN
Leg eerst de patroondelen 1A en 1B aan elkaar 
en trek vervolgens het volledige patroon van de 
ceintuur over volgens het patroondelen 
overzicht. Knip de ceintuur uit linnen en knip de 
randen van de ceintuur met een naad van 1 cm. 
Knip tevens uit linnen twee stroken van 6 x 
115-117-119-121-123-125-127-130-133-135 cm 
voor de bandjes; de maat van de bandjes is 
inclusief een naad van 1 cm.

WERKBESCHRIJVING
Steken: Naai de naden met een rechte steek. 
De naden zitten in de ceintuur en hoeven niet 
afgewerkt worden. 

Verstevigen: Knip de tussenvoering en 
verstevig beide ceintuurdelen.

In elkaar naaien: Vouw het bandje in de lengte 
dubbel, de goede kanten op elkaar en naai de 
lange kanten op elkaar. Vouw de naden aan één 
uiteinde van het bandje op het bandje en naai 
het uiteinde, zie afbeelding 1. Naai het andere 
bandje op dezelfde manier. Keer de bandjes met 
behulp van een veiligheidsspeld naar de goede 
kant en strijk de bandjes nauwkeurig. Speld de 
ceintuurdelen met de goede kanten op elkaar en 
naai de boven- en de onderrand van de ceintuur. 
Laat tussen de patroontekens een keersplitje 
open in het midden aan de bovenkant van de 

ceintuur. Knip de rondingen van de naden van de 
ceintuur in en strijk de naden open bij het rechte 
deel.

Leg het open uiteinde van de bandjes via het splitje in 
de uiteinden van de ceintuur, de goede kanten op 
elkaar. Vouw de naden aan de boven- en onderkant 
van de ceintuur in de juiste vorm en naai de uitein-
den, zie afbeelding 2. Keer de ceintuur naar de goede 
kant en strijk de ceintuur nauwkeurig. Stik de 
ceintuur vlak langs de rand rondom door en sluit 
tegelijk het keersplitje.

PATROONDELEN  aantal

1A+1B       ceintuur     2
     bandjes      2

BENODIGDE MATERIALEN
- 40 cm linnen (LI), 135 cm breed, 
gewicht 195 g/m²

- 25...40 cm tussenvoering,  
Vlieseline® G 700
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KT/ls-taite-MA/r-v-d-stofvouw
RM/Fl-Stoffbruch-CB/grain-fold

MB/tr-vikning-MDo/df-pliure
MT/hilo-doblez

1B

© Copyright
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 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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Leg eerst de patroondelen 1A en 1B aan elkaar 
en trek vervolgens het volledige patroon van de 
ceintuur over volgens het patroondelen 
overzicht. Knip de ceintuur uit linnen en knip de 
randen van de ceintuur met een naad van 1 cm. 
Knip tevens uit linnen twee stroken van 6 x 
115-117-119-121-123-125-127-130-133-135 cm 
voor de bandjes; de maat van de bandjes is 
inclusief een naad van 1 cm.

WERKBESCHRIJVING
Steken: Naai de naden met een rechte steek. 
De naden zitten in de ceintuur en hoeven niet 
afgewerkt worden. 

Verstevigen: Knip de tussenvoering en 
verstevig beide ceintuurdelen.

In elkaar naaien: Vouw het bandje in de lengte 
dubbel, de goede kanten op elkaar en naai de 
lange kanten op elkaar. Vouw de naden aan één 
uiteinde van het bandje op het bandje en naai 
het uiteinde, zie afbeelding 1. Naai het andere 
bandje op dezelfde manier. Keer de bandjes met 
behulp van een veiligheidsspeld naar de goede 
kant en strijk de bandjes nauwkeurig. Speld de 
ceintuurdelen met de goede kanten op elkaar en 
naai de boven- en de onderrand van de ceintuur. 
Laat tussen de patroontekens een keersplitje 
open in het midden aan de bovenkant van de 
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ceintuur. Knip de rondingen van de naden van de 
ceintuur in en strijk de naden open bij het rechte 
deel.

Leg het open uiteinde van de bandjes via het splitje in 
de uiteinden van de ceintuur, de goede kanten op 
elkaar. Vouw de naden aan de boven- en onderkant 
van de ceintuur in de juiste vorm en naai de uitein-
den, zie afbeelding 2. Keer de ceintuur naar de goede 
kant en strijk de ceintuur nauwkeurig. Stik de 
ceintuur vlak langs de rand rondom door en sluit 
tegelijk het keersplitje.
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