
 

 

© AD L J 

Info filmpjes  

 Aan  en afhechten  Naald  en draad  Rijgsteek variaties   Rijgsteek naaien en rimpelen 

 
 

NAALD  

De naald is om door de stof te steken.  

De draad steek je door het oog van de naald.  

De naald steek je altijd twee keer door de stof: je moet de naald nooit helemaal door de stof steken;  

dan raak je snel in de war. Leer jezelf: altijd de naald in en uit te steken aan dezelfde kant van de stof. 

 

SPELD   

Spelden gebruik je om de lappen alvast tijdelijk vast te maken.  

Je steekt altijd door twee lagen stof heen. Dit doe je twee keer: heen 

en terug.  

Zo steekt de speld veilig en vast door de stof. 

  

AANHECHTEN 

Wil de draad goed vast blijven zitten 

dan zal je moeten aanhechten(= vastmaken)  Dat doe je door drie keer op dezelfde plek een steek te maken. 

Probeer maar. Wanneer je daarna aan de draad trekt, trek je hem er niet meer uit. 

 

AFHECHTEN  

Wil je dat je werk niet voor niets is 

geweest, dan moet de draad steeds goed aangetrokken worden. Ook bij de laatste steek.  

Afhechten doe je door drie keer de laatste steek te herhalen. (= ook aanhechten) 

Dan trek je de draad niet meer los. Extra vast: draai de draad 3x om de naald 

 

RIJGSTEEK  

De rijgsteek is de makkelijkste steek 

om lappen aan elkaar vast te naaien.                Hoe kleiner de steek, hoe netter het werk. 

 

DRAAD LENGTE   

Maak de draad niet te kort. Dan kan je 

nauwelijks naaien en zul je heel vaak 

moeten aan en af hechten.  

Maak de draad ook weer niet al te lang. Dan raakt deze zo snel in de knoop. 

Een draad van ongeveer 50 cm. is vaak wel plezierig.  

Doe de draad door de naald en gebruik deze eerst dubbel (= daardoor korter) 

LET OP: de draad wel aantrekken zodat je niet ineens met dubbele draad gaat naaien! 

 

DRAAD DOOR DE NAALD 

Hier kan een draaddoorhaler handig zijn. 

Bij dikke draad en naald kan je hier ook 

een dubbelgevouwen strookje papier 

voor gebruiken. Papier is makkelijker door het oog van de naald te steken 

 

OPRUIMEN Laat nooit naalden en spelden slingeren. Ruim ze op.  

Steek altijd de naald in een lapje of papiertje (met je naam).  

Dan raak je de spullen niet kwijt.   Insteken doe je dus altijd in twee stappen! 

(in en uit) 

 
TIP:Wil de draad niet door de stof? Wrijf hem over je hoofdhuid! Super oud en prima werkend trucje! 

http://www.youtube.com/watch?v=AEmBnCU-ox0
http://www.youtube.com/watch?v=GHiSGDeOJi4
http://www.youtube.com/watch?v=SPj7a3OwB1g
http://www.youtube.com/watch?v=cf2DHE7HXu0

