
E E N  B L I N D E  R I T S  T O E V O E G E N  
	  
Open	  de	  rits	  en	  leg	  ze	  rechts	  op	  rechts	  met	  je	  kledingstuk.	  	  Zorg	  ervoor	  dat	  de	  zijkanten	  mooi	  op	  
elkaar	  liggen,	  maar	  zorg	  er	  ook	  voor	  dat	  de	  rits	  1cm	  hoger	  ligt	  dan	  de	  bovenzijde	  van	  je	  
kledingstuk.	  	  
	  

	  
De	  rits	  rechts	  op	  rechts	  op	  je	  kledingstuk.	   	  	  	  	  	  	  	  	  In	  detail.	  
	  
Zet	  het	  blinde	  ritsvoetje	  op	  je	  naaimachine.	  	  Om	  een	  mooi	  resultaat	  te	  bekomen	  is	  het	  belangrijk	  
dat	  je	  de	  tandjes	  van	  je	  rits	  tijdens	  het	  naaien	  naar	  beneden	  duwt.	  Als	  je	  rist	  een	  stiklijn	  heeft	  
naast	  de	  tandjes,	  kan	  je	  die	  best	  volgen.	  	  
	  
Naai	  van	  boven	  tot	  beneden.	  Knip	  de	  lange	  uiteinden	  van	  het	  garen	  af,	  want	  anders	  zullen	  ze	  in	  
de	  tandjes	  van	  de	  rits	  vast	  geraken.	  	  
	  

	  
Een	  blinde	  rits	  voetje.	  
	  



Sluit	  de	  rist	  en	  markeer	  waar	  je	  bij	  deze	  eerste	  stiklijn	  onderaan	  bent	  gestopt.	  Neem	  deze	  
markering	  over	  op	  het	  andere	  deel	  van	  de	  rist.	  Het	  is	  belangrijk	  om	  aan	  beide	  zijdes	  op	  dezelfde	  
hoogte	  te	  stoppen	  voor	  een	  perfect	  resultaat.	  	  
	  

	  
Markeringen	  aan	  het	  einde	  van	  de	  eerste	  stiklijn.	  
	  
Speld	  nu	  het	  tweede	  deel	  van	  de	  rits	  op	  de	  andere	  kant	  van	  je	  kledingstuk	  (rechts	  op	  rechts).	  Leg	  
de	  zijkanten	  wee	  mooi	  samen,	  de	  bovenzijde	  weer	  1cm	  hoger.	  Als	  je	  dit	  hebt	  gedaan,	  kan	  je	  best	  
even	  nakijken	  of	  je	  de	  rits	  goed	  hebt	  gespeld.	  Draai	  beide	  zijdes	  1cm	  naar	  binnen	  en	  controleer	  of	  	  
je	  rist	  onderaan	  niet	  is	  gedraaid.	  
	  

	  
Spel	  het	  tweede	  deel	  van	  de	  rits.	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  Kijk	  na	  of	  je	  rist	  niet	  is	  gedraaid	  onderaan.	  	  	  
	  
Herhaal	  de	  eerste	  stappen	  om	  ook	  het	  tweede	  deel	  van	  de	  rist	  vast	  te	  namen.	  Stop	  aan	  je	  
markering.	  Knip	  de	  draadjes	  weer	  af.	  Sluit	  de	  rits	  op	  het	  resultaat	  te	  controleren.	  Zie	  je	  de	  rist	  
nog?	  Dan	  kan	  je	  zonder	  je	  eerste	  poging	  los	  te	  tornen,	  de	  rist	  nog	  dichter	  bij	  de	  tandjes	  
vastnaaien.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Om	  de	  naad	  onder	  de	  rits	  te	  sluiten	  (naar	  beneden	  toe),	  speld	  je	  de	  twee	  delen	  met	  de	  rist	  
ertussen	  op	  elkaar.	  Installeer	  het	  ritsvoetje	  op	  je	  naaimachine.	  Naai	  op	  1cm	  van	  de	  rand	  naar	  
beneden.	  Start	  exact	  waar	  je	  stiklijn	  van	  de	  rits	  stopt;	  Naai	  naar	  beneden;	  Strijk	  de	  naad	  open.	  	  
	  

	  
Naai	  op	  1cm	  van	  de	  rand	  om	  de	  naad	  te	  sluiten.	  Gebruik	  hiervoor	  een	  ristvoetje	  
	  
Klaar!	  Dit	  is	  het	  resultaat	  aan	  de	  buiten-‐	  en	  binnenkant	  van	  je	  kledingstuk.	  
	  

	  


