
NAAIEN KANTEN HIPSTER

MATERIALEN

– patroon kanten hipster (in bijlage bij deze les)

– elastische schulpkant van 18 cm hoog

– stukje katoenen tricot van 6x14 cm

– naaimachine met stretchnaald en garen van 100% polyester

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

KANT BREDER OF SMALLER DAN 18 CM?

Knip het patroon horizontaal middendoor.

Smallere kant: schuif de delen over elkaar tot ze passen voor de smallere schulpkant. Teken nieuwe

vloeiende lijnen aan middenvoor en middenachter.
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Bredere kant: schuif de delen uit elkaar tot ze passen voor de bredere schulpkant. Teken nieuwe 

vloeiende lijnen aan middenvoor en middenachter.

SNIJDEN VAN DE PATROONDELEN

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

1. Leg het patroon op een enkele laag schulpkant (niet dubbelgevouwen!). Let erop dat je de 

naadlijn middenvoor op het diepste punt van de schulp legt.

Check de video 'Spiegelen van kant' voor meer detailinfo

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

3. Keer het uitgesneden stuk en plaats dit met de goede kant tegen de goede kant van een 

ander stuk schulpkant. Let erop dat de schulpjes gelijk lopen. Probeer ook de tekening 

gelijk te leggen.

4. Snij rondom het eerste patroondeel om zo een tweede identieke patroondeel te bekomen.

5. Snij een kruisje uit kruisjeskatoen van 6 op 14 cm.

WERKWIJZE

1. Speld de kantdelen met de goede kanten tegen elkaar langs de middenvoornaad en de 

middenachternaad.

2. Stik de middenvoor- en middenachternaad met een elastische steek 

lock-steek (standaard) OF super stretchsteek (standaard) OF kleine zigzagsteek (3x1)

3. Trim de naadjes korter tot +/- 0,5 cm.

4. Speld de kruisnaad met de goede kanten tegen elkaar. 

5. Stik de kruisnaad met een rechte steek, lock-steek of super stretchsteek.

6. Trim de naad korter tot +/- 0,5 cm.

7. Leg het kruisje in kruisjeskatoen op de binnenkant van de kruisnaad en speld vast.

8. Stik het kruisje rondom vast met een zigzagsteek.
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