
Blouse



Naaibenodigdheden
 Burda patroon 9702, model B of  9775, model B

 Witte katoen (zie patroon voor hoeveelheid)

 Versteviging (zie patroon voor hoeveelheid)

 Naaigaren in een bijpassende kleur

 Rayon borduurgaren dikte 40 

 Blauw zijdeband, 6 mm x 1,8 m

 Met stof  omwikkelde knopen, ø 11 mm 

HUSQVARNA VIKING® accessoires
 HUSQVARNA VIKING® SAPPHIRE™ 875 

Quilt naaimachine

 HUSQVARNA VIKING® HUSKYLOCK™ 
lockmachine

 Applicatievoet 412 80 09-45

 Transparante zoomgeleidevoet 413 03 48-45

 Kantstikvoet met geleider rechts  412 79 67-45 of

 Kantstikvoet met geleider in het midden   
 412 79 68-45

 Rimpelvoet 412 79 71-45

 Plisseerapparaat 920 032 0-96 

U vindt deze en nog vele andere accessoires in de 
HUSQVARNA VIKING® Gebruiksaanwijzing 

Accessoires of  op onze website www.husqvarnaviking.
com, ze zijn verkrijgbaar bij uw HUSQVARNA 
VIKING® dealer.

Naadtoeslag: zie de naai-instructies in het patroon.

Knip het patroon uit in de juiste maat.

Patroonaanpassingen
1. Voor de blouse hebben wij een patroon van een 

jurk gebruikt. Om het patroon aan te passen 
voor een blouse:

2. Verkort het schouderstuk voor en achter tot 2 cm 
onder het armsgat. 

3. Verkort de onderkant van het voor- en achterpand 
tot een derde van de originele lengte (of  tot de 
gewenste lengte).
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Knippen
Naadtoeslag: zie de naai-instructies in het patroon.

Knip alle delen uit de stof  en de versteviging behalve 
de delen voor het schouderstuk (u naait eerst 
biezenplooien in het schouderstuk voordat u dit deel 
uitknipt).

Voor de geplooide ruche:
Een stuk van 10 cm x 2 ½ keer de breedte van de 
onderkant van het voor- en achterpand.

Twee stukken van 7,5 cm x 2 ½ keer de breedte van de 
mouw.

Voor het ingezette gerimpelde deel:
Een stuk van 6,5 cm x de dubbele breedte van de 
onderkant van het voor- en achterpand.

2 stroken van 4 x 80 cm.

Naaien
Schouderstuk:
 Naai voor het knippen biezenplooien in het voor- en 
achterdeel van het schouderstuk: Markeer de vorm van de 
halsronding met een pictogrampen. Markeer de plaats van 
de biezenplooien aan beide zijden van de halsronding. 
Kies steek #1, rechte steek. Voor smalle biezenplooien 
klik de kantstikvoet met geleider in het midden vast en 
voor brede biezenplooien de kantstikvoet met geleider 
rechts. Naai 3–4 biezenplooien. Voor instructies, zie de 
Gebruiksaanwijzing Accessoires. 

Het schouderstuk uitknippen: 
1. Maak uw eigen unieke steek door de functie voor 

tapse siersteek te gebruiken. Wij gebruikten steek 
2:23 en 3:35.

2. Voor steek 2:23, programmeer 8 steken. Kies taps 
toelopen voordat u begint met naaien. Laat de steek 
naar links taps toelopen, 45˚, aan het begin en eind.

3. Voor steek 3:35, programmeer 4 steken. Kies taps 
toelopen voordat u begint met naaien. Laat de steek 
in het midden taps toelopen, 90˚, aan het begin en 
eind. Zie het instructieboekje voor aanwijzingen.

4. Probeer uw steek eerst uit op een proeflapje. Naai 
een aantal rijen tapse steken tussen de biezenplooien 
op het schouderstuk voor.

5. Naai de schoudernaden. Kies een siersteek. 
Wij gebruikten steek 3:20. Naai rond de 
halsopening, zie afbeelding.

Onderrand:
We hebben aan de onderkant van de blouse een gerimpeld 
stuk ingezet, een smalle strook met een siersteek en een 
geplooide ruche. Maak allereerst alle delen afzonderlijk.

Gerimpeld inzetstuk:
Gebruik de rimpelvoet, rimpel het 
6,5 cm brede stuk stof  aan beide 
onafgewerkte randen. Voor 
instructies over rimpelen, zie de 
Gebruiksaanwijzing Accessoires. 
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4. Volg de patrooninstructies om de blouse verder 
te naaien.

Mouw:
1. Kies steek #1, zet de steeklengte op 5,0. Naai twee 

rijen rimpelsteken (een lange rechte steek) langs de 
onderrand van de mouwen. Rimpel de rand van de 
mouw tot de gewenste lengte. Naai de korte 
geplooide ruches aan de onderrand van de mouwen. 
Bedek de naad met een zijdeband. 

2. Volg de patrooninstructies om de blouse af  te maken.

Smalle strook met siersteken:
Leg Tear-A-Way scheurversteviging onder de stof. Naai 
een siersteek naar keuze in de lengte op het midden van 
de strook. Wij gebruikten steek 3:20. 

Geplooide ruche:
1. Vouw de stukken voor de geplooide ruche in de lengte 

doormidden en pers. Bevestig het plisseerapparaat. Stel 
dit in op 6; voor elke 6e steek een plooi. Rimpel de 
onafgewerkte rand van alle delen. Voor instructies 
voor het gebruik van het plisseerapparaat, zie de 
Gebruiksaanwijzing Accessoires. 

2. De kortere geplooide ruches zullen worden gebruikt 
voor de mouwen. 

3. Naai de delen aan de onderrand. Naai eerst het 
ingezette gerimpelde deel aan de onderkant van de 
blouse. Naai vervolgens de smalle strook en 
uiteindelijk de geplooide ruche. 
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