Ritsvoet met IDT
De ritsvoet is het belangrijkste hulpmiddel bij het
inzetten van ritsen. Ongeacht de ritssoort is het
bij het inzetten van belang vlak naast de rand van de
ritstandjes te naaien. Dit kunt u doen met
de speciale ritsvoet. Deze kan, naar wens, links of
rechts van de naaivoetenkel worden vastgeklikt.
Naaien:
Gecentreerde rits (aan beide kanten afgedekt)
1. Werk de naadtoeslagen af. Naai de stoflagen met een
standaardsteek en de goede kanten op elkaar tot aan het
ritsinzetpunt.
2. Rijg de rest van de naad dicht. Pers de naad open.
3. Rijg de rits in, centreer de ritstandjes langs de
rijgnaad en zorg ervoor dat de ritssluiting boven
de bovenkant van de stof uitsteekt.
4. Klik de ritsvoet vast.
5. Plaats de kant van de ritsvoet dicht langs de tandjes
van de rits en verplaats de naald zo, dat deze ca. 6 - 10
mm van de gecentreerde naadlijn naait. Naai de beide
zijkanten en onderkant van de rits met een rechte steek
vast.
6. Torn de rijgsteken los.
Zichtbare rits:
Zichtbare ritsen worden meestal toegepast in
buitenkleding. Voor het inzetten van de rits wordt een
beleg in de ritsopening genaaid.
1. Knip een lapje stof uit dat 3 cm breder en 2 cm langer
is dan de ritsopening.2. Werk de knipkanten van het beleg
af.
3. Markeer met een textielpen de lijnen van de
ritsopening op de verkeerde kant van het project.
De afstand tussen de naadlijnen moet overeenkomen met de
breedte van de ritstandjes + 3 mm. Centreer het beleg met
de goede kanten op elkaar over de ritsopening en speld
het beleg vast.
4. Naai langs de gemarkeerde lijnen.
5. Knip langs het midden van de ritsopening en stop ca. 6
mm van onderen. Knip de hoeken in.
6. Draai het beleg naar achteren en pers dit.
7. Centreer de rits onder de kanten van de
ritsopening.Speld of rijg de rits vast.
8. Gebruik ritsvoet 4 en stel de naald in op de gewenste
afstand van de kant van het beleg.
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Prijs: € 12,00

Pagina 2 van 2

