
Het gepassepoileerde 
knoopsgat 
De bovenstof wordt met een tussenvoering 
verstevigd. Wordt de sluitkant met een beleg 
afgewerkt dan is het beter de knoopsgaten vóór het 
vaststikken van het beleg te maken. 

I. De knoopgatslengte aan de goede kant aangeven. De 
sluitkant met een tussenvoering verstevigen. 
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2. Kopieer de knoopsgatlengte op de vastgeregen of 
-gestreken tussenvoering. De stiklijn van het knoopsgat 
als een rechthoek op de tussenvoering tekenen. 

4. Het knoopsgat vanaf de tussenvoering met een kleine 
steek op de getekende lijn stikken. Enkele steken over de 
beginsteken dubbel stikken. 
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6. De hoeken tot vlak bij de stiklijn schuin inknippen. 
Hierdoor ontstaat aan iedere kant een kleine driehoek. 
Let erop dat het stiksel niet wordt beschadigd. 

3. Knip voor de passepoil een schuine reep. De lengte van 
het knoopsgat plus 3 cm en ca. 6 cm breed. Goede kanten 
op elkaar leggen en vastspelden. 

7. Bij het inknippen van het knoopsgat ook de passepoil 
doorknippen. 8. Passepoil door opening naar verkeerde 
kant trekken. 
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9. De smalle naadranden worden open- 10. bij erg dunne 
stof naar de kniplijn toe geperst. Door de randen met 
,, 
' 

11. Passepoil recht trekken en aan de korte kanten met 
e~_n rijgsteek vastzetten. Deze steken mogen niet breder 
zijn dan het knoopsgat. 

13. PassepoiI _aan goede kant met stiksteekjes in de naad 
gle_uf vastnaaien. Steken onzichtbaar aan goede kant! 
Rijgsteken aan korte kanten verwijderen. 

15. Passepoilreep tot een ovaal bij 
knippen en met een flanelsteek op de 
tussenvoering naaien. 

Vêrkeèrde kant 
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kleurloze nagellak te bestrijken voorkomt u rafels. 

12_. Strook aan weerskanten met een plooitje naar het 
midden vom~en. Twee even brede passepoiles worden zo 
gevormd. Inknip moet volledig zijn opgevuld. 
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Verkeerde kant 
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14. Korte kan_t van knoopsgat verstevigen door driehoekje 
op de passepoil vast te stikken, precies op de naadlijn. 

16. Beleg op knoopsgat leggen. 
Knoopsgateinden met spelden mar 
keren en inknippen. 
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' Ver)<eerde kant 
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17. De kanten omvouwen en met de 
hand onzichtbaar op de passepoi1 
vastnaaien. 
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