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Dit is een alternatieve manier om een riem te maken. Deze 
riem kan je enkel naaien met kunstleer/kurkleer, omdat 
voor deze methode het buitenste materiaal niet-rafelend 
moet zijn. De middenstrook kan in stof of eventueel in een 
andere kleur kunstleer. 

Omwille van het omgeplooide randje is het niet 
aangewezen dit type riem te gebruiken met een 
schuifgesp. Maak deze riem lang genoeg en knip daarna 
bij tot op de gewenste maat. 

Zoals elke riem ga je deze verstevigen zodat deze niet 
gaat uitrekken.  Als versteviging gebruik je Vlieseline 

G700 (plakkatoen). De stof verstevig je volledig (best een hele strook opstrijken vóór het 
snijden), en het kunstleer verstevig je enkel de middenstrook (zie hieronder).  

▪ Neem je materialen en snij de volgende stroken (bij voorkeur met een rolmes en lat) zo 
recht mogelijk!   

Kunstleer: gewenste lengte x 3,50 cm breed 
G700: gewenste lengte x 2,00 cm breed 
Stof reeds verstevigd met G700: gewenste lengte x 2,30 cm breed 
 
Dit zal een riem worden van 25 mm. Wie een bredere riem wenst kan de maten 
aanpassen. Denk eraan om je tasfournituren (vb. musketon, D-ringen, schuifgesp) in de 
juiste breedtemaat aan te kopen. 
 

▪ Strijk op de slechte kant van het kunstleer de strook plakkatoen gecentreerd in het 
midden. 
 

 
 

▪ Indien de kleur van de geweven achterkant van je kunstleer erg verschillend is van de 
buitenkleur van je kunstleer, kleur dan de ruwe randen bij met een viltstift. 
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▪ Nu ga je dubbelzijdige tape kleven: over de gehele lengte wel 4 lijnen.  Neem je 
kunstleren reep en leg deze met de slechte kant naar boven. Kleef één lijn vlak langs 
beide ruwe randen, en nog 2 lijnen op de (verstevigde) middenstrook. 
 

 
 

▪ Daarna ga je de reep stof vastkleven. Doe een stukje van de beschermplastiekjes weg 
van de 2 middelste lijnen tape en kleef er -stukje per stukje- de reep stof (met de goede 
kant naar boven) op vast. 
 

▪ Je gaat de randen, kant per kant!, omplooien en stikken.  Je begint dus met 1 lange 
zijkant.  Ook hier ga je heel traag en precies te werk.  Doe het beschermplastiekje van 
de tape een stukje weg en buig het randje kunstleer om en duw goed aan.  Zet het 
omgeplooide stukje vast met wonderclips. 
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▪ Daarna ga je eerst de gespelde zijde vaststikken. 
Doorstik op 3 mm van de rand met steeklengte 3.50 of groter. 
 

 
 
 
 
TIP VOOR EEN MOOI GELIJKMATIG STIKSEL 
overal op 3mm van de rand:  

Gebruik je blindzoomvoet met je naaldstand links,         
en leg de stofrand(en) steeds tot nét tegen het 
geleidingsplaatje in het midden.  

 
 

▪ Tot slot, ga je de andere zijde op dezelfde manier omplooien en stikken. 
 

 


