
              1 
   

 
 

Copyright: Carine Noels 
 

                 
 
 

 

 

 

Benodigdheden 

 te knippen (ik gebruikte het kleinste patroon) 
 1x knippen in buitenstof   
 1x knippen in binnenstof  
 1x knippen in vlieseline H200 of H630  

 
 

 aangepaste stikzijde 
 1 Kam Snap 
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Hoe ga je te werk 

 strijk de vlieseline op de buitenstof 

 o-o op o-o 

 
 stik de binnen- en buitenstof op elkaar 

 leg beide delen -o- op -o- 

 stik de korte zijde op elkaar  

 laat een keergat van + 6cm 

 

 strijk het naadje open 

 strijk het naadje plat 

 leg beide delen o-o op o-o 

 rol het naadje 1mm  

naar de binnenstof toe 

 strijk alles plat 
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 stik het zakje rondom dicht 

 steek een kopspeld op de plaats waar je het zakje moet dubbel vouwen (10cm van de 

boord), steek de kopspeld door de 2 lagen stof 

 

 keer de buitenstof volledig om tot tegen de kopspeld, -o- op -o- 
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 draai het zakje om met de binnenstof naar boven 

 keer ook de binnenstof om tot tegen de kopspeld, -o- op -o- 

 binnen- en buitenstof liggen nu op elkaar -o- op -o- 

 het gedeelte met het keergat ligt ertussen 

 

 speld alles goed vast zodat het niet meer kan verschuiven 

 stik rondom dicht op de juiste naadwaarde 
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 dun de naadwaarde uit 

 knip de naadwaarde rondom af op 2 à 3mm 

 

 stik het keergat dicht met een sierstiksel  

 keer het zakje binnenstebuiten langs het keergat 

 duw de hoekjes goed naar buiten en strijk het geheel plat 

 stik een stierstiksel op 1mm op de boord waar het keergat is 

 optie: stik het sierstiksel verder rondom de klep om te sluiten 

 plaats een drukknoop 

 

 

 

 


