Maak nu zelf een gordijn in de juiste maat en
bespaar veel geld!

Met het gebruik van onze coupons schaduwdoek, verstevigingsband, garen en naalden is
het maken van een eigen gordijn op een gewone naaimachine te realiseren.
Bij het berekenen van de breedte van het gordijn neem je voor beide zijkanten 4cm extra.
Als bijvoorbeeld, breedte 250 + 8 cm = 258 totale breedte.
Bij het berekenen van de totale lengte van het gordijn ligt eraan of je in de plooien naderhand
nog roedes in wilt, deze zorgen voor extra ondersteuning van het gordijn. Wij hebben een
voorbeeld van een gordijn met plooidiepte voor een deelbare roede set deze is dus naar eigen
wens kleiner te nemen, men begint met 16cm (14cm plooi +2 cm inslag) men eindig ook op
deze wijze.
De tussenlengte van de plooien in een standaardgordijn is 50 cm, deze is naar eigen
keuze korter of langer te nemen. Voor iedere plooi die ertussen zit bereken je 14cm.
Als voorbeeld:
16cm - 50cm - 14cm - 50cm - 14cm - 50cm - 14cm - 50cm - 14cm - 50cm - 14cm - 50cm16cm.
Totale kniplengte hiervan is 402cm.
Eenmaal gestikt hou je een totale lengte van 314cm over.
(7cm - 50cm - 50cm - 50cm - 50cm - 50cm - 50cm - 7cm = 314 cm.)
Als je het gordijn meer golvend effect wilt geven, bereken dan wat extra.
In de standaard gordijnen zitten in de plooien extra verstevigingsband ingestikt, dit voorkomt
dat de ringen die je in de stof slaat minder uit gaan scheuren of doorgaan hangen.
Want door de ringen gaan kabels waarmee je het gordijn op kan hangen.
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LET OP.
Voordat je gaat stikken de fijne zijde van het schaduwdoek is de bovenkant/zonzijde van het
gordijn dus de naden en plooien stikt men door op de fijne zijde (bovenkant gordijn).
Als men eenmaal de breedte en de lengte weet en de stof is geknipt begint men eerst de
zijkanten van de lengte van het gordijn te stikken. Deze sla je aan beide kanten dubbel en
stik je door tot een naad van 2 cm breed. Meet nu voor de zekerheid de breedte nog even na,
deze moet nu de juiste breedtemaat hebben die u nodig heeft.
Als je er voor kiest om verstevigingsband er in te stikken doe je dit als tweede.
LET OP. De verstevigingsband wordt op de grove zijde van het schaduwdoek gestikt.
Men begint dan met de eerste baan verstevigingsband 5cm van de kant ( stofbreedte ) en leg het boven tot
aan de zijnaad en stik het door tot de ander zijnaad.
De volgende banen liggen om de 60cm van elkaar en men eindig met een baan 5cm van de kant.
Hierna sla je de plooien dicht met de verstevigingsband naar binnen en stik hem op de (fijne zijde van
het schaduwdoek ) op 7cm door. De eerste en de laatste plooi stik je met een inslag (zoompje) van
2cm naar binnen tot een plooibreedte van 7cm door.
Met onze zeilringgereedschap sla je met gemak ringen in de plooien van het gordijn.
LET OP. als u naderhand nog roedes in de plooien wilt schuiven houd hier dan extra rekening mee
voordat u er ringen inslaat. De ringen komen bovenin te zitten zodat de roedes eronder langs komen te
hangen. Bij een standaard gordijn zitten de ringen een rij in het midden en 10 cm van de zijkanten,
dit naar gelang de breedte van uw eigen maatwerk gordijn zelf te bepalen.
Er zijn standaard sets om een gordijn op te hangen hierin bevinden zich o.a. 3 kabels met een lengte
van ongeveer 5,50 m.
Ook hier zijn naar eigen wensen de bevestigings materialen los samen te stellen met de gewenste
kabellengte.
Als extra opties:
Roedes - Deze set voor bv. een gordijn van 3m breed bestaat uit 33 roedes van 1m lang met connectors en
afdekdopjes de roedes worden in de plooien ingeschoven voor extra ondersteuning en voorkomt doorhangen.
Bevestigingsset – Hierin zitten zes connectors met kabelspanners en drie keer kabel van 5,5m.
Katrolset - dit is een systeem dat boven het bevestigings set komt te hangen, hiermee kan je het gordijn
open en dicht schuiven.
Hierin zit wel een standaard koordlengte voor een gordijn van 5 m vlak. Koord is in langere uitvoering te
bestellen.
Wij hopen u voldoende informatie te hebben gegeven in de hoop u geinspireerd te hebben in het maken van
een gordijn.
Het is nu aan u een keuze van de juiste kleur schaduwdoek en materialen uitzoeken, bestellen en het
maken kan beginnen.
Wij wensen iedereen veel succes, en natuurlijk genieten van het eind resultaat.
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Maak nu zelf uw gordijn in de juiste maat !
afstand ring 10 cm

breedte maat

afstand ring 10 cm
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de gewenste lengte

zijaanzicht van het gordijn

de zijnaad van het gordijn
dubbel gestikt is deze dan 2 cm breed

de plooibreedte is 14 cm (verstevigingsband is 4 cm breed) eenmaal dichtgestikt is deze 7cm.

zo begin en eindig je met het gordijn
(inslag van 2 cm bij het
dichtslikkenvan de eerste / laatste
plooi

verstevigingsband word eerst opgestikt in de breedte van
het doek voordat men de plooi dichtstikt

- 2 -

de lengte tussen de plooien is standaard 50 cm, dit
is zelf te bepalen hoe je die wilt hebben
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