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H O E  J E  P E R F E C T  F R O N S T  
	  
Fronsen	  schrikt	  sommigen	  af,	  maar	  met	  deze	  gedetailleerde	  handleiding	  is	  het	  een	  fluitje	  van	  een	  
cent!	  Als	  je	  voldoende	  geduld	  hebt	  en	  deze	  stappen	  volgt,	  zal	  je	  een	  perfect	  resultaat	  krijgen!	  
	  
Het	  basisprincipe	  van	  fronsen	  is	  het	  volgende:	  je	  fronst	  een	  lang	  stukje	  stof,	  tot	  het	  dezelfde	  
lengte	  heeft	  als	  een	  korter	  stukje	  stof.	  	  
	  
Daarvoor	  zullen	  we	  eerst	  de	  instellingen	  van	  onze	  naaimachine	  aanpassen.	  Zet	  je	  steeklengte	  zo	  
lang	  mogelijk	  (afhankelijk	  van	  je	  machine,	  bij	  mij	  is	  dat	  6mm).	  
	  
Neem	  het	  langste	  stukje	  stof	  (dat	  gefronst	  moet	  worden)	  en	  maak	  twee	  stiklijnen.	  De	  eerste	  op	  
7mm	  van	  de	  rand	  (persvoetbreedte),	  de	  andere	  op	  persvoetbreedte	  van	  de	  eerste	  stiklijn.	  

§ BELANGRIJK:	  zorg	  ervoor	  dat	  je	  niet	  hecht	  aan	  beide	  zijdes.	  Anders	  kunnen	  de	  niet	  aan	  
de	  fronsdraden	  trekken	  om	  te	  fronsen.	  

§ BELANGRIJK:	  laat	  de	  draden	  aan	  beide	  zijdes	  land.	  Zo	  kan	  je	  er	  eenvoudiger	  aan	  trekken.	  
Zeker	  om	  ze	  achteraf	  te	  verwijderen.	  

	  
Leg	  beide	  stukken	  stof	  rechts	  op	  rechts	  op	  elkaar.	  Speld	  ze	  in	  het	  midden	  samen.	  	  
	  

	  
	  
Als	  je	  een	  lang	  stuk	  moet	  fronsen	  is	  het	  eenvoudiger	  om	  de	  zijdes	  op	  de	  splitsen	  in	  kleinere,	  
gelijke	  delen.	  Ik	  strijk	  mijn	  stukjes	  stof	  dubbel	  (eventueel	  verschillende	  keren)	  waardoor	  ik	  
plooien	  krijg.,	  die	  ik	  als	  markering	  gebruik.	  Ik	  laat	  hieronder	  de	  linkerzijde	  zien.	  
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Nu	  gaan	  we	  fronsen!	  Trek	  aan	  de	  twee	  fronsdraden.	  Do	  dit	  tot	  de	  eerste	  twee	  plooien	  (van	  het	  
korte	  en	  lange	  stuk)	  overeenkomen.	  Speld	  ze	  samen	  op	  deze	  plooien.	  Verdeel	  de	  stof	  mooi	  
gelijkmatig	  over	  dit	  eerste	  deel.	  
	  

	  
	  
Herhaal	  deze	  stappen	  om	  de	  volgende	  plooi	  of	  de	  uiteinden	  (zoals	  ik	  hier	  toon)	  op	  elkaar	  te	  laten	  
uit	  komen.	  Speld	  weer	  vast	  en	  draai	  je	  frondraden	  allemaal	  samen	  in	  een	  8vorm	  rond	  het	  speldje.	  
Verdeel	  de	  fronsjes	  weer	  gelijkmatig.	  	  
	  

	  
	  
Herhaal	  deze	  stappen	  aan	  de	  rechterzijde	  .	  
	  

	  
	  
Nu	  stellen	  de	  steeklengte	  weer	  in	  op	  een	  normale	  steeklengte	  (2,5mm	  bij	  mij).	  Naai	  nu	  mooi	  
tussen	  de	  twee	  fronsdraden.	  Hecht	  wel	  aan	  de	  uiteinden.	  
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Verwijder	  de	  fronsdraden	  door	  aan	  de	  uiteinden	  te	  trekken.	  Je	  zou	  ze	  eenvoudig	  moeten	  kunnen	  
verwijderen!	  Ander	  doe	  je	  het	  in	  stukjes.	  	  
	  
Als	  je	  stof	  nog	  niet	  is	  afgewerkt,	  kan	  je	  ze	  samen	  overlocken	  of	  afwerken	  met	  een	  zigzagsteek.	  	  
	  

	  
	  
Klaar!	  	  
	  
	  


