
NAAIEN DAMES BOXER

MATERIALEN

– patroon dames boxer (in bijlage bij deze les)

– tricot of lycra, elastisch in minimum 2 richtingen

– stukje katoenen tricot van 6x14 cm

– brede boxerelastiek

– 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) en een zoompje van 

1,5 cm aan de beenuitsnijding.

1. Leg het patroon op dubbel gevouwen stof. Let erop dat de pijl op het patroon in de richting 

ligt van de meeste rek van de stof.

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

3. Snij een kruisje uit een stukje katoenen tricot van 6 op 14 cm.
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LENGTE VAN DE ELASTIEK BEPALEN

1. Meet met een lintmeter de taillelijn van het patroondeel op, zonder naadwaarde.

2. Bereken: ((opgemeten lengte x 2) 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 de nodige lengte af op de elastiek met een lintmeter en knip met een stoffenschaar.

WERKWIJZE

1. Speld de patroondelen 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.

9. Speld een zoompje van 1,5 cm rondom de beenuitsnijdingen.

10. Stik de zoompjes met een elastische steek

zigzagsteek OF stikkende zigzagsteek OF coversteek

11. Overlap de uiteindes van de elastiek met 1 cm en speld vast.

12. Stik de elastiek dicht over beide uiteindes met een zigzagsteek.

13. Verdeel de elastiek in 8 gelijke delen met speldjes.

14. Verdeel de taillelijn van de boxer in 8 gelijke delen met speldjes.

15. Speld de elastiek op de 1 cm naadwaarde van de taillelijn van de boxer. 

16. Stik de elastiek langs de goede kant vast met een elastische steek.

zigzagsteek OF stikkende zigzagsteek OF coversteek
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