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Knoop aanzetten 
Knoopaanzetvoet #18 maakt het aanzetten van knopen 
m.b.v. de naaimachine even simpel als het maken van 
een zigzagsteek 
 
De knoopaanzetvoet #18 heeft een rubber voetje waar-
door de knoop niet onder het voetje kan wegschuiven. 
Bij hele gladde stoffen kunt u eventueel de knoop vast-
plakken met tijdelijke plakstift. De plaats waar u de 
knoop aanzet, moet altijd verstevigd zijn; als de knoop 
op een niet-verstevigd deel bevestigd wordt, plaats dan 
een smal stukje wegscheurbare versteviging achter de 
stof.  
 
Voordat u de knoop definitief vastnaait, controleer of de 
steekbreedte hetzelfde is als de ruimte tussen de twee 
gaatjes in de knoop. Draai langzaam aan het handwiel 
waardoor de naald naar beneden gaat in één van de 
twee gaatjes. Indien nodig, pas de steekbreedte aan. 
De naald moet zowel aan de linker– als aan de rechter-
kant goed in het gaatje komen.  
 
U kunt variëren in hoe u de knoop aanzet; u kunt een 
vierkantje maken, een kruisje of een pijlvorm. 
 
Gebruik cordonnetgaren of doorstikgaren en een top-
stitchnaald voor het aanzetten van knopen aan mantels. 
 
 

  De knoopaanzetvoet #18 is er niet alleen voor 
knopen. Deze voet is ook te gebruiken voor de 
saaie klusjes zoals het aanzetten van drukkno-
pen en haak-en-oog. Gebruik eventueel een 
dunnere naald voor de kleine openingen van de 
drukknopen. 

 Naai strasssteentjes, pailletten of bedeltjes op 
verkleedcostuums, japonnen en shirts. Gebruik 
glanzend garen en een dunne naald om de de-
coraties op te naaien. Naai telkens in en naast 
de opening of het oogje. Na het vastnaaien van 
de decoratie, direct de volgende naaien—alle 
verbindingsdraden kunt u later afknippen of 
naar de achterkant van het werk steken en 
eventueel met textiellijm fixeren. 

 Ook (gordijn) ringen kunt u makkelijk vast-
naaien. Bijvoorbeeld voor een vouwgordijn. 
Plaats de rand van de ring onder de voet, draai 
aan het handwiel om er zeker van te zijn dat de 
naald in en naast de ring steekt.  

 Gebruik de knoopaanzetvoet #18 om strikjes te 
bevestigen aan kleding, quilts, zelfgemaakte 
projecten enz. Markeer de positie van de strik 
op de stof. Knip het lint op maat en plaats het 
midden van het lint over de markering en stik 
vast. 

Knoop aanzetten en meer……. 
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