Snorren en Schoudervullingen aanbrengen in een jas
Snorren
Deze kun je kant en klaar kopen.
De snorren ga je plaatsen als de mouwen al in het jasje zijn gestikt.
Een Snor voorkomt dat de kop van de mouw indeukt.
Leg je jasje op tafel, zodanig dat je in de mouw kijkt
De Snor heeft aan de ene kant vilt en aan de andere kant een
schuimlaagje. De viltkant houd je naar je toe, de kant met het
“schuimlaagje” zit tegen de stof aan.
Aan de onderkant kun je zien welk deel onder het schouderblad moet
vallen en welk deel onder de voorkant. Die van de achterkant is breder en
voor loopt iets puntiger toe.

Midden van mouwkop

spelt plaatsen

Vouw de knip tijdelijk dicht en steek hier een spelt in
De punt boven de knip is het midden van de mouwkop.
Spelt nu de snor langs de mouwkop aan de binnenkant van de mouw op
de naad.
Naadtoeslag loopt gelijk. Naai nu met de hand met een enkele draad de
snor rond de mouwkop.
Draai hiervoor je werk om, zodat je precies in de stiklijn van de naad
steekt.
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Schoudervullingen
Vouw je vulling even dubbel en steek een speld in het midden.
De vulling heeft een lange en een iets kortere kant.
De korte kant is voor de voorkant van het jasje. De langere kant valt dan
mooi op het schouderblad
Koop mooie zachte schoudervullingen waar een mooie viltlaag op zit, niet
die gladde.
Deze zijn ook mooier van vorm en passen beter
Leg je jasje op tafel, zodanig dat je in de mouw kijkt
Leg de schoudernaad naar boven

Leg het midden van de schoudervulling gelijk aan de naad en speld dit
vast

Zet eventueel met de hand met een draadje vast.
Keer het werk en controleer of kop mooi valt.
Draai nu de goede kant van de schouder naar je toe. Met één hand onder
de schouder.
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De schoudervulling vanaf de goede kant in de naad vastzetten (pitten) in
de naad.

Trek niet te hard aan je draad, anders trekt de naad naar binnen. En dat
is niet mooi.
Draai weer terug en zet de voor en achterkant op de naad vast met een
losse overhandse steek met een enkele draad.

Als het goed is valt de kop mooi rond en trekt niet. De naden wijzen aan
de binnenkant naar de buitenkant

Succes!
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