
Tutorial : Naaien met rekbare stoffen
Naaien met rekbare stofjes is eenvoudig, snel en geeft veel voldoening. Het schrikt veel naaisters af, maar dat is absoluut 
niet nodig.  Als je onderstaande tips in overweging neemt, kan je met een gerust hart aan je de Julia Sweater beginnen.

De juiste stof kiezen

1. Stretch percentage

Als je met rekbare stofjes werkt, kan je best eerst het stretch percentage nakijken. Hoe doe je dat? Knip een rechthoek 
van 10cm op 10cm. Vouw hem in twee (loodrecht op de draadrichting) en rek het uit terwijl je het naast een meetlat 
houdt. 
Bijvoorbeeld: Als je stofje rekt tot 16cm heeft het een stretch percentage van 60%. Is het daarentegen slechts 11cm, dan 
is de rek 10%. In mijn patroon kan je zien welk stretch percentage ik aanbeveel voor de Julia Sweater.

2. Stretch herstel

Een tweede belangrijk criterium is stretch herstel. Als je een stofje uitrekt, zou het terug naar zijn oorspronkelijke vorm 
moeten terugkeren. Is dat het geval, Dan heb je een kwalitatief stofje in handen. Is dat niet het geval? Dan zou ik het 
niet gebruiken voor de Julia Sweater. Je wilt toch niet dat de sweater elke keer als hij wordt gedragen groter en groter 
wordt!? Mijn advies voor het herstel van rekbare stofjes: koop kwalitatieve stoffen voor een mooi resultaat.

Stoffen voorwassen

Wist je dat rekbare stofjes nog meer krimpen dan katoentjes? Om krimp te voorkomen, moet je dus zeker je stofjes voor-
wassen en drogen.

Met de overlock werken

• Zorg ervoor dat je overlock goed staat ingesteld om met rekbare stofjes te werken. Consulteer de handleiding van  
 de je machine.

Met de naaimachine werken

• Gebruik een stretch naald als je met rekbare stofjes werkt.
• Gebruik een stretch steek (als je machine er eentje heeft). Anders kan je ook een korte & smalle zigzagsteek ge  
 bruiken als alternatief.
• Je moet de randen niet afwerken als je met je naaimachine naait.

Andere belangrijke tips

• Strijk alle naden om ze mooier en sterken te maken.
• Rek je stofjes niet uit terwijl je naait. Anders krijg je golfjes. Natuurlijk moet je wel de stofjes rekken als de hals 
 boord, tailleband of mouwboordjes naait. 


