Handleiding paraplu
SUPPLIES

foto 1

¤

Paraplu

¤

Stof (niet-rekbaar)

¤

Stikzijde

¤

Product voor het waterdicht maken van je stof

¤

¤

Vooraf: HG Waterdicht voor textiel

¤

Nadien: HG Water, olie, vet & vuil dicht voor textiel (spray)

Je standaard naaigerief

GOOD TO KNOW
¤

¤

¤

Waarop letten als je een paraplu koopt:
¤

Deze handleiding is enkel getest met een niet-inklapbare paraplu, maar ik
vermoed dat het met een inklapbare ook mogelijk moet zijn

¤

Het topje bovenaan op de paraplu moet je kunnen losmaken

¤

De dopjes die over het einde van de baleinen zitten, moet je kunnen herbruiken
(bij transparante paraplu’s zijn deze er soms aan gelast & kunnen dus niet met
de hand vastgenaaid worden)

Waterdicht maken stof
¤

Vooraf: stof laten weken in oplossing van water en HG waterdicht & dit
regelmatig omroeren gedurende 15min, vervolgens uitspoelen & laten drogen

¤

Nadien: vanop 20 cm afstand het te behandelen oppervlak gelijkmatig inspuiten.
Af en toe herhalen om het textiel blijvend te beschermen.

Sluiting scherm
¤

Door het gebruik van katoenen stof zal je paraplu waarschijnlijk dikker zijn dan
voorheen; je kan best het sluitbiesje met enkele centimeters verlengen.

LET’S GET STARTED
¤

¤

Bestudeer goed hoe het scherm aan je paraplu bevestigd is

foto 2, 3 & 4

¤

Waar is het scherm vastgenaaid aan de baleinen?

¤

Uit hoeveel driehoeken is het scherm samengesteld?

¤

Hoe zijn de dopjes, die het scherm over de baleinen spannen, vastgenaaid?

¤

Waar & op welke hoogte is het biesje bevestigd om de paraplu te sluiten?

Haal de paraplu uit mekaar: draai het dopje bovenaan los, schuif de dopjes van de baleinen &
maak de eventuele steken los waarmee het scherm aan de frame zit vastgenaaid foto 5
Recupereer alle onderdelen die je nodig hebt om het scherm opnieuw aan het frame te
bevestigen (ev ook de vylcro op de sluitbies).

¤

Gebruik je tornmesje om 1 driehoekje uit het scherm te verwijderen, werk secuur want dit
vormt de basis van het patroondeel
foto 6

¤

Strijk het driehoekje plat (lage temperatuur + ev persdoek)

¤

Vouw de driehoek in de hoogte dubbel met de schuine zijden op mekaar, knip de eventuele
naadwaarde weg !!! let er op dat de zijnaden gebogen zijn, deze lopen niet recht !!! foto 8

¤

Om je patroondeel mooi symmetrisch te krijgen vouw je een blad patroonpapier dubbel en neem
hierop het samengevouwen patroondeel over.

¤

Naad bijtekenen -> ik tekende aan de onderrand 1 cm naad & aan de schuine zijden 1,5 cm (ik
werkte daar met french seams om geen overlockstiksel of rafels te zien)

foto 7

Je kan er ook gerust voor kiezen om overal 1 cm naad te tekenen en de naden nadien samen
te overlocken.
¤

Ongeveer op 2mm onder het topje van de driehoek (zie zwarte lijn op de foto) knip je het
bovenste hoekje van het patroondeel af omdat je anders geen opening hebt om het scherm
over de frame te plaatsen
foto 9

¤

Knip je patroondeel uit het stof (aantal is gelijk aan het aantal driehoeken waaruit het scherm
bestaat)
foto 10

¤

Zoom de onderrand 2x 5 mm om (ik strijk eerst 1cm om en vouw daarna de helft naar binnen
toe) Doorstik
foto 11 & 12

¤

Leg 2 patroondelen met de verkeerde kanten op mekaar en stik 1 lange zijde op 5mm foto 13

¤

Strijk de naad naar één zijde (NIET openstrijken)

¤

Vouw nu zodat de 2 delen met de goede kanten op mekaar komen te liggen & de eerder
gestikte naad mooi op de rand ligt. Strijk plat en stik op 1 cm
foto 15

¤

Strijk de ontstane naad naar één zijde

foto 16

¤

Vouw het hoekje dat uitsteekt aan de onderrand naar binnen en strijk plat

foto 17

¤

Doorstik langs de goede zijde op 2 mm & laat aan de onderrand een draad van circa 20 cm
hangen om nadien de einddopjes mee vast te naaien (stik met dit stiksel ook het omgevouwen
driehoekje mee vast)
foto 18 & 19

¤

Herhaal de voorgaande stappen totdat alle delen aan mekaar genaaid zijn maar de cirkel nog niet
gesloten is. (er is dus nog één naad open)

¤

Meet de breedte en de lengte van de originele sluitbies. Knip een reep uit stof met als breedte
(2x breedte sluitbies + 2 cm naad) en als lengte (lengte sluitbies + enkel cm’s marge voor het
dikkere scherm + 2,5 cm naad)

¤

Strijk 1 korte zijde 1 cm naar de averechtse zijde & vervolgens de twee lange zijden. foto 20

¤

Vouw de bies in de breedte dubbel met de verkeerde kanten op mekaar. Stik de 2 lange zijden
en 1 korte zijde op enkele mm’s van de rand.
foto 21

¤

Naai de ruwe zijde van een stukje velcro (eventueel gerecupeerd van de gekochte paraplu) op
ongeveer 2,50 cm van de niet afgewerkte korte zijde.
foto 22

¤

Leg de sluitbies evenwijdig met de onderrand op 1 van de patroondelen (waarvan je de zijnaad
nog moet stikken) & hou rekening met de gekozen naadwaarde (hier 1,5 cm; de vylcro moet
buiten de naadmarge vallen)
foto 23

¤

Sluit nu ook de laatste lange zijde op dezelfde manier als de vorige naden.

¤

Eens de cirkel gesloten is ziet het midden van je scherm er als volgt uit.

¤

Schuif de opening van het scherm over de frame & zet het topje terug op zijn plaats. Indien
nodig kan je deze voorzichtig vastlijmen (opgepast met te veel lijm)

foto 14

foto 24

¤

Naai de einddopjes terug op de uiteinden van het scherm zoals dit bij de originele paraplu was
gedaan.
foto 25

¤

Naai het scherm aan de baleinen zoals dit bij de originele paraplu was gedaan.

¤

Sluit het scherm en draai het sluitbiesje rond het scherm. Bepaal waar op de sluitbies de zachte
zijde van de vylcro genaaid moet worden. (dit is aan de andere zijde van de sluitbies dan waar
de ruwe vylcro al zit)
foto 27

¤

Indien gewenst kan je je paraplu nog eens behandelen met een waterdichte spray.

¤

Ready

foto 26

foto 28

