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Niet alles kan met de naaimachine worden genaaid. Vooral bij
kleine naaiobjecten en knutselwerkjes, is het dan ook onvermijdelijk om met de hand te naaien.
Hier vertellen wij je in het kort en
eenvoudig de 3 meest voorkomende steken die met de hand
worden genaaid.
Daarbij heeft het met de „hand
naaien“ ook zijn voordelen, want
wie heeft er nou zin, om omwille van
een kleine naad en een paar steken
een naaimachine op te bouwen?
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Voor het naaien met de hand is
een lange, ﬁjne naainaald het
meest geschikt. Deze zijn gemakkelijker vast te houden en maken het vooral eenvoudiger om
kleine naaiwerkjes te hanteren.
Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.
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rijgsteek of kleermakerssteek
De rijgsteek wordt meestal gebruikt voor het tijdelijk aan elkaar naaien van 2 stukjes stof. Het is een
bijzonder eenvoudige steek, die uit vele kleine steken
bestaat, die een naad vormen. Hoe korter de steek
uitvalt des te stabieler wordt de naad!

voorkant

Wordt bij het naaien een scheurbestendig garen gebruikt, kan men deze ook rimpelen of plooien.
Meestal wordt echter de rijgsteek voor het rijgen
(voorlopig samennaaien) gebruikt, omdat hij later
weer zeer eenvoudig verwijderd kan worden.

achterkant

Voor de rijgsteek steek je van onder naar boven
door de stof, na ongeveer 5 mm weer naar beneden (lengte van de steken kan worden gevarieerd)
en opnieuw naar 5 mm weer omhoog. Dit proces
herhaal je zolang, tot je de gewenste lengte hebt
bereikt.

stiksteek
voorkant

achterkant
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De stiksteek wordt meestal gebruikt, waar kleine
stabiele steken nodig zijn, omdat het een zeer stevige
naad oplevert. De stiksteek is zeer vergelijkbaar
met de stiksteek van de naaimachine, daarom is hij
bijzonder geschikt voor naaiwerkjes, die eigenlijk
machinaal moeten worden vervaardigd.
Voor de stiksteek steek je van onder (links) naar boven,
ga ongeveer 3 mm terug en steek weer naar beneden.
Nu steek je ca. 6 mm verder weer voor naar boven en
ga je weer 3 mm terug. Herhaal deze stappen zolang,
tot je de gewenste lengte hebt bereikt.

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.
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matrassteek / laddersteek
De matrassteek wordt gebruikt wanneer 2 delen samen moeten worden genaaid zonder dat je een naad
ziet. Hierbij wordt aan de rechterzijde van de stof gewerkt, zodat de afgewerkte naad niet meer zichtbaar is. Bijvoorbeeld bij het dichtnaaien van pluchen speelgoed.
De 2 stukken stof tegen elkaar leggen (goede
kanten op elkaar) en de naald van onderen exact
op de rand omhoog steken. Nu de naald in een
loodrechte hoek in het tegenoverliggende (stof)
deel steken en de gewenste lengte naar voor
brengen. Tussendoor steeds weer aantrekken – zo
verdwijnt de naad. Weer naar de andere kant
wisselen en deze stap zolang herhalen, tot de gewenste lengte bereikt is.
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voorkant

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

