KRAAG MET LOSSE STAANDER
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1. Speld de kraagdelen met de goede kanten op elkaar en naai de
uiteinden en de buitenkant. Knip de hoeknaden schuin af, strijk de
naden open en keer de kraag naar de goede kant.
2. Speld in de bovenkraag volgens de afbeelding een plooi van 2
mm diep die naar de uiteinden van de kraag smaller uitloopt. Stik
de open randen van de kraag zo op elkaar dat de onderkraag 4
mm smaller is dan de bovenkraag; knip de overtollige naad af. Zo
krijgt de bovenkraag iets meer ruimte en blijft de kraag uiteindelijk mooier zitten.
3. Vouw de naad aan de onderkant van de binnenste staander op
de verkeerde kant en stik de naad op de afstand van het naaimachinevoetje vast.
4. Speld de open rand van de kraag tussen de patroontekens de
bovenkant van de binnenste staander en leg de binnenste staander
en de bovenkraag met de goede kanten op elkaar. Speld en naai de
staanders met de goede kanten op elkaar met de kraag tussen de

staanders. Knip de hoeknaden schuin af en knip kleine puntjes uit
de ronde naden.
5. Keer de staander naar de goede kant. Speld en naai de
onderkant van de buitenste staander aan de hals, de goede kanten
op elkaar.
6. Speld de onderkant van de binnenste staander nauwkeurig op
de hals en naai de staander vlak langs de rand vast.
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