basistechniek

In deze handleiding gebruiken we contrasterend garen voor de duidelijkheid.
Jij kiest het garen best bijpassend bij de boordstof!

BOORDSTOF BEVESTIGEN
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▶ Knip de boord volgens je patroon. 		
Bestaat je boord uit twee stukken
(bijvoorbeeld voor een heupboord),
volg dan stap 2 en 3. Voor een boord uit
één stuk ga je naar stap 4.

▶ Zet de beide stukken aan elkaar tot je
één lange strook krijgt:
- Leg de goede kanten op elkaar. (De
goede kant is iets gladder dan de
verkeerde kant.)
- Speld de korte kant.

- Stik volgens de naadwaarde van je
patroon. Gebruik een overlock of rechte
steek van je gewone naaimachine.
- Strijk de naadwaarde open (als je met een
gewone naaimachine werkt) of naar één
kant (bij een overlockstiksel).
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▶ Vouw en strijk de boord dubbel over de
lange kant, met de verkeerde kanten van
de stof op elkaar. (De goede kant is iets
gladder dan de verkeerde kant.)

▶ Vouw dubbel over de korte kant, met de
goede kanten van de stof op elkaar.

▶ Stik volgens de naadwaarde van je
patroon met een overlock of rechte
steek van je gewone naaimachine.

▶ Vouw weer open.
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▶ Speld samen. Speld de vouwlijnen uit
stap 2 exact op elkaar.
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naad
▶ Strijk de naadwaarde naar één kant als
je een overlock gebruikt. Strijk open als
je een gewone naaimachine gebruikt.
Een hemdstrijkplak of opgerolde handdoek maakt dit makkelijker.

▶ Vouw de stof met de goede kant naar
buiten.
▶ Vouw weer dicht op de ingestreken
vouwlijn, zodat je een dubbele ronde
boord krijgt.

▶ Verdeel de stofrand in 4 gelijke delen:
- Vouw de boord dicht met de naad
		 exact aan de zijkant.
- Druk plat en geef een knipje in de
		 naadwaarde aan de andere zijkant.

10

11

12

- Vouw nu de boord opnieuw: zorg 		
ervoor dat het knipje en de naad exact op
elkaar liggen.
- Maak nu knipjes aan beide zijkanten.

▶ Verdeel op dezelfde manier de opening
van je kledingstuk in 4 waar je de boord
stof gaat aanzetten:
- Voor een mouwopening is de methode
		 exact hetzelfde als voor de boordstof.
- Voor een heupopening is het meestal
		 nog makkelijker: beide zijnaden
		 vormen de eerste twee markeringen.
		 Voor 3 en 4 neem je de helft van voor		 en rugpand.
- Voor een halsopening start je met
		 knipjes in de helft van voor- en rug		 pand (middenvoor en middenach		 ter). Trek aan die punten tot hals		 opening een rechte lijn vormt, en
		 speld de punte vast op je strijkplank,
		 zoals je op de foto kunt zien. Verdeel
		 die rechte lijn in twee, voor de 		
		 derde en de vierde markering 		
Keer met de goede kant naar buiten.

▶ Schuif de boord over de opening, met de
goede kanten van de stof op elkaar,
tot de onafgewerkte randen van boord
en opening op elkaar liggen.
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TIP

▶ Voor kleine maten is boordstof aan een
mouw of broekspijp zetten soms wat
prutswerk. Het spelden lukt nog, maar
tijdens het naaien zit de andere kant
van de mouw steeds in de weg, of de
spelden geraken onder je naaivoet.
Je maakt het jezelf makkelijk door
binnenstebuiten te werken!
- Draai de mouw niet met de goede kant
		 naar buiten na stap 11.
- Speld de boordstof in de mouw, in
		 plaats van er rond.
- Tijdens het stikken zit de rest van het
		 mouwtje nu boven je naaivoet in 		
		 plaats van eronder (je stikt ‘in’ de
		 mouw). Zo krijg je een beter overzicht.
▶ Het kan ook handig zijn om boordstof en
mouw/broekspijp samen over een
bokaal te spannen en dan vast te 		
spelden. De omtrek van de bokaal is iets
groter dan die van het kledingstuk.

Maak je een klein maatje met hele
kleine omtrek aan de boorden? Lees
dan eerst de TIP op deze bladzijde!
Speld de naad van de boord aan de
opening:
- Bij een mouwboord speld je de naad
		 exact op de naad in de mouw.
- Bij een halsboord speld je de naad
		 gelijk met de middenachtermarkering
		 op het rugpand. Je kunt er ook voor
		 kiezen om de naad gelijk te laten
		 vallen met een van de schoudernaden.
- Bij een heupboord speld je de naad (of
		 naden) gelijk met de zijnaad (of 		
		zijnaden.)

▶ Speld vervolgens de andere 3 markeringen van de boord aan de andere 3
punten van de opening. De boord is
kleiner dan de opening, dus het geheel
plooit zich wat bij elkaar, dat is normaal.

▶ Stik de boord aan de stofrand. Gebruik
een overlock of de zigzagsteek van je
gewone naaimachine. Rek boord en stof
tegen elkaar op tijdens het stikken,
zodat de boord mooi evenredig wordt
verdeeld.
Keer met de goede kant naar buiten.
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▶ BOORDSTOF ZELF BEREKENEN

1 Meet de omtrek van je opening. (Meet de afgewerkte omtrek, de naadwaarde meet je niet mee.)
2 Bepaal hoe hoog je de boordstof wil (afgewerkte hoogte). Voor 		
een mouw- en heupboord is dat meestal ongeveer 5 cm, voor een
halsboord 2 of 3 cm.

hoogte

Teken je zelf de boorden aan je patroon? Je hebt 2 maten nodig om te
bepalen hoe groot je de About Blue boordstof moet knippen:

afgewerkte
hoogte
omtrek
kledingstuk

lengte

De afmetingen van je patroondeel bepaal je als volgt:
hoogte boordstof = (afgewerkte hoogte x 2) + 2 cm
lengte boordstof mouw, broekspijp- of heupboord= (80% van de omtrek) + 2 cm
lengte boordstof halsboord= (82% van de omtrek) + 2 cm

▶ BOORDSTOF ZONDER BOORD
Het hoeven niet altijd ronde mouwtjes of
halzen te zijn! Boordstof gebruik je ook voor
V-halzen, bomberhalzen en -boorden.
Kan je boordstof ook als stof gebruiken?
Voor kleine patroondelen en details kan dat
zeker! Een borstzakje bijvoorbeeld is een
leuke toevoeging aan een shirt: als je dezelfde boordstof gebruikt als de halsboord,
maak je een perfect match. Ook een effen
streepje als contrast bij een printstof kan uit
boordstof!
Een beleg in matching boordstof is ook tof.

▶ BOORDSTOF VOOR PERFECTIONISTEN
Wil je graag dat de naad van je boordstof op de micromillimeter exact op de naad van je kledingstuk komt? Kies er dan voor om de naad in de
boordstof zelf met de gewone naaimachine te stikken. In deze richting komt er geen rek op de stof, dus dit kan perfect met een rechte steek.
Je kunt de naad dan mooier open strijken, en makkelijker exact op de naad in het kledingstuk spelden. Dit is ook een oplossing voor erg dikke
stoffen, waarbij het kruispunt van de naden soms een te dikke bult geeft.

Sewing Secrets

BOORDSTOF
BOORDSTOF is een rekbare stof die in het rond is gebreid. Ze is elastischer dan andere rekbare
stoffen, waardoor je er met je hoofd of handen makkelijk door kan. De ribbels zorgen voor het
‘geheugen’ van de stof: nadat ze is uitgerokken, sluit de boord weer mooi aan rond je polsen, hals
of heup. Op deze fiche ontdek je alle boordstofgeheimen: de basistechniek om boordstof aan een
stof te naaien én de hacks die je naaiwerk makkelijker en mooier maken!
▶ VOORBEHANDELING
Meestal ga je stof voorwassen, in verband met de krimp. Zo krijg je geen verrassingen als je het kledingstuk de eerste
keer wast. Bij boordstof wordt dit vaak vergeten, maar het is een elastische stof met een hoog percentage katoen: ze
krimpt dus ook! Doordat boordstof is gebreid, gaat ze rafelen bij het voorwassen. Wil je dit voorkomen, kies er dan voor
om heet te stomen in plaats van voor te wassen.

ABOUT BLUE BOORDSTOF
▶ ONZE EIGEN REGENBOOG
Bij About Blue houden we van bouwen! Geen wankele collecties die je
na een seizoen alweer vergeten bent, maar een stevig concept waar je
lang plezier van hebt. Daarom bouwen we al onze collecties op aan de
hand van een vaste kleurkaart. Dat stukje boordstof in je kast past
dus bij de stof van vandaag. Maar de kleur komt ook nog terug in vroegere en latere prints uit onze collectie. Zo kan je bouwen aan een mix &
match kleerkast. En zo kan je blijven combineren met je voorraad!
▶ OEKO-TEX

Onze boordstoffen zijn Oeko-tex gelabeld, en daar zijn we fier op.
Want als je de tijd neemt om te naaien, voor jezelf of voor voor iemand
anders, dan doe je dat met liefde! Dan wil je toch geen stoffen die
met schadelijke producten zijn geproduceerd? About Blue stoffen en
boordstoffen zijn 100% vrij van chemicaliën.

