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Dit type riem komt vaak voor in tassenpatronen.  De riem wordt biais-gewijs-geplooid, de 
stof komt hierdoor 4-laags met ruwe randen die onzichtbaar zijn.  Je kan deze riem maken 
zowel in stof, als in kunstleer/kurkleer.  Ongeacht of het gaat om een kort hengsel, 
schouderriem of lange crossbody riem, je wil niet dat de riem gaat uitrekken, dus verstevig 
je ALTIJD de stof/kunstleer/kurkleer met plakkatoen (Vlieseline G700). 

▪ Gebruik je stof: knip een strook van (minimum) gewenste lengte+2 cm x 10 cm breed. 
Gebruik je kunstleer/kurkleer: knip een strook van gewenste lengte x 10cm breed. 

Snij deze (bij voorkeur met een rolmes en lat) zo recht mogelijk!   

De vaak gebruikte standaard is een riem van 25 mm, daarom 10 cm breed knippen. 
Voor een bredere riem, reken dan gewenste breedte x 4, dus 12 cm voor een riem van 
3 cm. Voor kleinere tassen kan je de riem natuurlijk ook smaller maken. Denk eraan om 
je tasfournituren (vb. musketon, D-ringen, schuifgesp) in de juiste breedtemaat aan te 
kopen. 
 

▪ Markeer op de slechte kant met een pen en lat over de hele lengte de middenlijn. 
 

▪ Gebruik je stof, plooi dan eerst de beide korte kanten 1 cm om naar binnen. 
(Heb je kunstleer/kurkleer, dan sla je deze stap over!) 

 

▪ Het biais-gewijs-plooien.  Dit doe je in 2 stappen. 

Plooi de beide ruwe randen om naar binnen (net tegen de 
getekende middenlijn) en speld (kant-per-kant) vast. 

Plooi deze beide kanten dubbel op elkaar en speld opnieuw.  
Je riem is nu 2,5 cm breed. 
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▪ Het vaststikken doe je ook in 2 stappen. 
Doorstik overal op 3 mm van de rand met steeklengte 3.50 of groter. 
Naai éérst de lange “open” kant, ga verder over de korte (onder)kant. 
 

 

 
TIP VOOR EEN MOOI GELIJKMATIG STIKSEL:  
Gebruik je blindzoomvoet met je naaldstand links, en leg de stofrand(en) steeds tot 
net tegen het geleidingsplaatje in het midden. 
 

 

 
▪ Tot slot, stik over de andere korte (boven)kant en daarna over de lange 

“gesloten/geplooide” zijde. 
 

TIP: begin het stikken steeds aan dezelfde korte kant, dus ga voor beide lange zijden van 
boven naar onder, dit voorkomt dat je hengsel gaat scheeftrekken of draaien. 
TIP bij dik kunstleer: als je dit kan instellen met jouw machine: verlaag de persvoetdruk. 


