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Slip met kanten details naaien
_____________________________________________________________________________________________

Materialen

– patroon slipje (in bijlage bij deze les)

– tricot of lycra, elastisch in minimum 2 richtingen

– elastische schulpkant van minimum 10 cm hoog

– stukje katoenen tricot van 20x20 cm

– omvouwelastiek

– naaimachine met stretchnaald en garen van 100% polyester

– snijmat, rolmes, stoffenschaar, papierschaar, tornmesje, draadknippertje, fijne speldjes

Snijden van de patroondelen

Het patroon bij deze les is inclusief 1 cm naadwaarde (zie stippellijn).

1. Leg het patroondeel voor de bovenkant van het voorpand op 1 laag schulpkant: de lijn

die  gemarkeerd staat met 'schulprand' leg je net onder de schulprand van de kant en

het  diepste punt van de schulp aan de naadwaarde.

Voor meer detailinfo over het snijden en spiegelen van schulpkant kan je kijken naar

de gratis video die je vindt in deze opleiding en op ons YouTube-kanaal.

2. Snij het patroondeel met het rolmes op de snijmat.

3. Spiegel het uitgesneden stukje kant, goede kanten tegen elkaar, en zet vast met

enkele  speldjes.

4. Snij het tweede stukje kant met het rolmes op de snijmat.
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5. Herhaal stappen 1-4 voor het patroondeel van de beenrand van het achterpand.

6. Snij het kruisje uit een stukje dubbelgevouwen katoenen tricot tegen de stofvouw.

7. Snij het kruisdeel van het voorpand uit dubbelgevouwen tricot of lycra tegen de

stofvouw.

8. Herhaal stappen 6-7 voor het achterpand.

Lengte van de elastiek bepalen

1. Meet met een lintmeter de beenuitsnijding van het voorpand op, inclusief de

naadwaarde  van de kruisnaad.

2. Bereken: (opgemeten lengte x 0,9) + 2 cm

De 0,9 is variabel, afhankelijk van de hoeveelheid rekpercentage dat je wil afnemen.

Voor  10% rek neem je 0,9 – voor 15% neem je 0,85 en zo verder. De 2 cm die je er bijtelt

is  naadwaarde.

3. Meet met een lintmeter de taillelijn van het voor- en achterpand op, zonder

naadwaarde. 4. Bereken: ((opgemeten lengte voorpand + achterpand x 2) x 0,9) + 2 cm 5.

Meet de nodige lengte elastiek voor de taille en benen met een lintmeter en knip met een

stofschaar.

Werkwijze

1. Speld de middenvoornaad van de bovenkant van het voorpand in kant, met de

goede  kanten tegen elkaar.

2. Stik de middenvoornaad met een rechte steek.

3. Leg de naad open en zet vast met enkele speldjes.

©De Lingerie Academie – all rights reserved
niets van de inhoud mag gekopieerd, met anderen gedeeld of naar anderen verzonden worden

hier wordt streng op toegezien.

2



Online Training Lingerie

4. Stik de middenvoornaad door op de goede kant met een zigzagsteek.

5. Trim de naadjes tot 0,5 cm

6. Speld het kruisje in tricot tegen de binnenkant van het kruisdeel van het voorpand.

7. Rijg het kruisje rondom vast met een tijdelijke lange rechte steek.

8. Verdeel de beenuitsnijding van het voorpand in 4 gelijke delen met speldjes.

9. Verdeel de elastieken voor de beenuitsnijding in 4 gelijke delen met speldjes: eerst speld je

aan weerszijden 1 cm (de naadwaarde) en de rest verdeel je in 4.

10. Speld de elastiek op de beenuitsnijding van de slip.

11. Rijg de elastiek tijdelijk vast op de slip met een lange rechte steek.

12. Vouw de omvouwelastiek dicht en zet vast met enkele speldjes.
13. Stik de elastiek door met een zigzagsteek.

14. Knip de extra cm's elastiek aan de randen af.

15. Verwijder de rijgdraadjes aan de binnenkant.

16. Speld de bovenkant van het voorpand in kant tegen het kruisdeel van het

voorpand.

17. Stik de kant tegen het voorpand met een zigzagsteek.

18. Trim de naad.

19. Speld de deelnaden van het achterpand (kant tegen achterpand). Het is zeer belangrijk

om  de delen samen te spelden op de stiklijn op 1 cm en niet de randen van de stof gelijk

te  leggen!

20. Stik de deelnaden met een elastische steek

Aanbevolen steken: superstretchsteek, kleine zigzagsteek of lock-steek

21. Trim de naadjes.
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22. Speld voor- en achterpand samen langs de kruisnaad, goede kanten tegen elkaar.

Het is zeer belangrijk om de delen samen te spelden op de stiklijn op 1 cm en niet

de  randen van de stof gelijk te leggen!

23. Stik de kruisnaad met een rechte steek en hecht af aan begin en

einde.

24. Trim de naad van het achterpand tot 0,5 cm (niet van het voorpand!).

25. Speld de kruisnaad plat tegen het achterpand met enkele speldjes.

26. Stik de kruisnaad door met een elastische steek

Aanbevolen steken: zigzagsteek of stikkende zigzagsteek

27. Speld de zijnaden met de goede kanten tegen elkaar.

28. Stik de zijnaden met een elastische steek en hecht goed af aan de rand waar

het  schulprandje zit.

Aanbevolen steken: superstretchsteek, kleine zigzagsteek of lock-steek

29. Trim de naadjes tot 0,5 cm.

30. Verdeel de taille in 8 gelijke delen met speldjes.

31. Verdeel de elastiek voor de taille in 8 gelijke delen met speldjes: eerst speld je aan

weerszijden 1 cm (de naadwaarde) en de rest verdeel je in 8.

32. Speld de elastiek op de taillelijn van de slip. Op het einde laat je de elastiek 1

cm  overlappen.

33. Rijg de elastiek tijdelijk vast op de slip met een lange rechte steek.
34. Vouw de omvouwelastiek dicht en zet vast met enkele speldjes. 35. Stik de elastiek door
met een zigzagsteek.
36. Verwijder de rijgdraadjes aan de binnenkant.
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