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Benodigheden:
Zie voor de werkfoto’s pagina 2.
Foto 1: stof, blinde rits, ritsvoetje of blinde ritsvoetje, stof, centimeter, spelden, krijt, naaimachine, strijkbout
Beschrijving:
Foto 2: Zet twee spelden of krijt streepjes waar de rits moet komen op beide stofdelen.
Foto 3: De afstand moet altijd een stukje kleiner zijn dan de rits.
Foto 4: Doe de rits open en leg de rits met de goede kant op de stof (runner op de stof).

Foto 5: Gebruik een ritsvoetje of een speciaal ritsvoetje voor een blinde rits. Deze heeft gleufjes aan de onderkant.
Foto 6: Je stikt de rits tussen de twee dwarse spelden of krijt streepjes vast. Hier wordt het blinde ritsvoetje gebruikt.
Foto 7: Het stiksel valt precies in het richeltje.
Foto 8: Je stopt met naaien bij de speld of krijt streep die je eerder hebt aangegeven. Je rits is langer.
Foto 9: Eén kant van je rits zit vast.
Foto 10: Nu speld je de andere kant van de rits vast op de stof. Je speld weer tussen de spelden of krijtstreepjes
Foto 11: Voordat je de rits open doet geef je op de rits met krijt of met een speld aan waar je bij de ander kant van de rits
die je al hebt vast gestikt bent gestopt. Daarna doe je de rits open.
Foto 12: Speld de rits vast.
Foto 13: Deze keer wordt het normale ritsvoetje gebruikt om dit ook te laten zien (kan ook met blinde ritsvoetje uiteraard).
Foto 14: Bij een ritsvoetje dan moet je de rits iets uitrollen zodat je in het richeltje kan naaien.
Foto 15: Begin weer bij de krijt streepje of speld. Nu begin je onderaan de rits.
Foto 16: Zo zit de rits erin.
Foto 17: Aan de goede kant van de stof zie je geen rits meer alleen de runner. Als er nog wel een rits ziet dan moet je nog
dichter bij de tandjes van de rits stikken. Strijk het nog even mooi glad.
Foto 18: Aan de binnenkant ziet het er zo uit.
Foto 19: Nu nog de stukjes stof boven en onder de rits nog vast zetten. Speld je rits iets opzij.
Foto 20: Stik het vast vanaf het stiksel van je rits tot einde van je stof met een ritsvoetje.
Foto 21: Nu zit de naad onder en boven de rits dicht.
Als je een blinde rits in een zijnaad van een broek of rok zet dan begin je boven aan de stof en heb je alleen onder de rits
een naad die nog dicht genaaid moet worden.
Foto 22: En zo zit je rits er mooi in. En niet zichtbaar dus blind.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Annette Hettema in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de ontwerper en
bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl zijn niet
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.
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