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KNIPPEN
Knip voor de zak de volgende delen:
- onderzak
- bovenzak
- zakklep
- zakstrook*

2. Speld de zakstrook op het voorpand, de goede kanten op elkaar
en leg de middenlijn van de zakstrook op het patroonteken van de
zakopening. Rijg de zakstrook op de middenlijn vast.
3. Vouw en strijk de lange randen van de zakstrook op de
verkeerde kant van de zakstrook tegen de middenlijn.

Knip de patroondelen met een naad van 1 cm. *Houd er rekening
mee dat het patroon van de zakstrook inclusief naad is.

4. Naai voor de zakopening twee stiksels in het midden van de
gevouwen delen van de zakstrook. De stiksels beginnen en
eindigen 1 cm vanaf de uiteinden van de strook.

WERKBESCHRIJVING

Verwijder het rijggaren en knip de zakstrook op de middenlijn in
twee delen (paspels).

1. Geef de middenlijn met kleermakerskrijt aan op de verkeerde
kant van de zakstrook. Geef volgens de patroontekens op dezelfde
manier de plek van de zakopening aan op de goede kant van het
voorpand.

5. Leg het voorpand met de verkeerde kant naar boven. Knip de
zakopening aan de verkeerde kant open en knip een driehoekje in
de uiteinden.

Knip een stukje tussenvoering van 3 x 16 cm en verstevig de
zakopening op de verkeerde kant van het voorpand.

6. Keer de paspels naar de verkeerde kant en leg ze in de
definitieve vorm. Speld en naai de driehoekjes die tijdens het open
knippen zijn ontstaan op de paspels. Strijk de zakopening.
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7. Speld de kleppen met de goede kanten op elkaar en naai de
buitenranden op elkaar. Knip de naden smaller, knip de rondingen
van de klep in en knip het puntje van de naad af. Keer de klep naar
de goede kant en stik de klep vlak langs de rand door. Naai een
knoopsgaatje in de klep.
8. Speld en naai de bovenzak aan de binnenkant op de onderste
paspel, de goede kanten op elkaar.
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9. Stik de onderkant van de zakopening aan de goede kant vlak
langs de rand door.
10. Leg de klep in de zakopening onder de bovenste paspel en naai
de klep aan de binnenkant vast op de naden van de bovenste paspel.
11. Naai de onderzak op de bovenste paspel, de goede kanten op
elkaar.
12. Speld en naai de zakdelen met de goede kanten op elkaar. Werk
de naden samen af.
13. Stik de bovenkant en de uiteinden van de zakopening aan de
goede kant vlak langs de rand door.
14. Naai de knoop op de zak.
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