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Rimpelen
Gebruikt voor het creëren van volume in een project,
rimpelen is een basis naaitechniek waarbij de lengte van
een stuk stof korter wordt en waarbij rimpels of plooien
gevormd worden.
Deze rimpels worden gemaakt door aan een draad te
trekken waarbij de stof naar elkaar toe getrokken wordt.
Rimpelen van de stof wordt gebruikt voor het maken van
ruches, bij het maken van pofmouwen of het aanzetten
van een rok aan een lijfje.
Bij basistechniek kan op verschillende manieren gedaan
worden en zijn allemaal eenvoudig te leren:







Basis rimpelen
Rimpelen over één koord
Rimpelen over dubbel koord
Snel rimpelen
Rimpelen met het rimpelapparaat
Rimpelen met de Overlocker
1.5 tot 1 = 31.75 uiteindelijke lengte

Verhoudingen
Er is geen vaste regel voor de hoeveelheid stof die
nodig is om te rimpelen. Dit is mede afhankelijk van
het soort project, waar de rimpels komen en de soort
en dikte van de gekozen stof. Kleding wordt
ontworpen en gemaakt met een vooraf bepaalde
wijdte. Bij het vervaardigen van de patroondelen
wordt hier al rekening mee gehouden. Als u werkt
zonder patroon, bepaalt u zelf hoe veel u rimpelt.

2 to 1 = 22.86 uiteindelijke lengte

Stofdikte
Soepele, lichte stoffen moeten sterker gerimpeld
worden voor een mooi gerimpeld effect. Een
verhouding van 1:3 of 1:4 is gebruikelijk voor dunne,
lichtgewicht stoffen. Voor de meeste middelzware
stoffen kunt u het beste beginnen met twee keer de
lengte; voor zwaardere stoffen is 1,5 x de lengte een
goede start.

Rimpels
De gerimpelde voorbeelden hiernaast zijn allemaal van
een stofstrook van 45 cm lengte. Elke strook is
gerimpeld met een andere verhouding waardoor het
resultaat telkens ander is. Het is aan te bevelen altijd
eerst een teststukje te maken om te bepalen hoeveel
stof er nodig is om de gewenste rimpeling te krijgen
voor uw project.

3 tot 1 = 15.24 uiteindelijke lengte

Eenvoudig rimpelen
Toepassing:
Voor lichte en middelzware stoffen: dit werkt het
beste voor rimpels omdat de rimpels makkelijk op de
juiste lengte te brengen zijn.

Benodigdheden en instellingen:
 Terugtransportvoet
 Rechte steek: steeklengte 5 mm
 Naaldpositie midden
Stap 1
Naai één stiksel 1 cm van de rand van de stof,
aanhechten aan het begin en aan het eind 10 – 12 cm
draad overlaten en niet afhechten.

Stap 2
Naai een tweede stiksel 1,5 cm van de rand van de
stof, ook weer aanhechten aan het begin en ook
weer 10 – 12 cm draad aan het einde overlaten en
niet afhechten.

Stap 3
Pak de twee bovendraadeinden en trek hieraan om zo
de stof te rimpelen; verdeel de rimpels gelijkmatig
over de totale stoflengte.

Tips
 Verlaag de bovendraadspanning iets voor het
maken van de stiksels. Hierdoor kunt u de draden
makkelijker aantrekken.
 Gebruik de markeringen van 1 cm en 1,5 cm op
de steekplaat voor het recht geleiden van de
stof.

Klik hier voor
de video!

Rimpelen over enkel koord
Toepassing:
Een geschikte methode voor middelzware
stoffen omdat er een stevig koord is om aan te
trekken om de rimpels in de stof te vormen.

Benodigdheden en instellingen:
 BERNINA borduurvoet #6 of
borduurvoet met transparante
zool #39/39C
 Dun koord op de lengte van het te rimpelen
stuk plus 20 – 25 cm.
 Zigzagsteek; steekbreedte 2.5 mm,
steeklengte 2.5 mm
 Naaldpositie midden

Stap 1
Rijg het koord door het gat in het midden van de
naaivoet.

Stap 2
Laat de naaivoet zakken en naai over het koord. Laat
zowel aan het begin als aan het einde een stukje
koord van 10 – 12 cm uitsteken. Naai OVER het koord,
niet op het koord.

Stap 3
Na het stikken, voorzichtig aan het koord trekken om
de rimpels te vormen. Let op: trek het koord niet uit
het stiksel.

Tips
 Gebruik, doorstikgaren, parelkatoen of
haakkatoen voor deze techniek.
 Trek aan beide zijden van het koord naar het
midden toe. Hierdoor wordt het rimpelen
vergemakkelijkt.
 Na het aantrekken van het koord tot de stof de
juiste lengte heeft, een knoopje leggen aan beide
zijden en de rimpels gelijkmatig verdelen.

Klik hier voor
de video!

Rimpelen over dubbel koord
Toepassing:
Een geschikte methode voor middelzware of zwaardere
stoffen zoals denim of corduroy. Leg het koord in een lus
en stik het op de stof met de rimpelsteek. Omdat de stof
in een lus gelegd wordt, zal deze niet losschieten als er
aan getrokken wordt om de rimpels te maken. De stof kan
op deze manier makkelijk gerimpeld worden.

Benodigdheden en instellingen:
 BERNINA knoopsgatvoet #3/3C
 Smal koord twee keer de lengte van de rand van
de te rimpelen stof plus 20 – 25 cm.
 Rimpelsteek; steekbreedte 4-5 mm,
steeklengte 2-3 mm
 Naaldpositie midden

Stap 1
Het is het gemakkelijkst om de stof onder de naaivoet te
leggen en de naald in de stof te zetten maar de naaivoet
omhoog te laten staan; vouw het koord dubbel en leg het
lusje rond het middelste pootje van de naaivoet, leg het
koord aan beide zijden in de groef aan de onderkant van
de naaivoet en naar achteren.

Stap 2
Laat de naaivoet zakken en begin te naaien. De steek
zal van links naar rechts OVER het koord genaaid
worden, niet in het koord.

Stap 3
Na het stikken aan de beide koordeinden trekken
waardoor de rimpels ontstaan. De rimpels gelijkmatig
over de stof verdelen.

Tips
 Gebruik doorstikgaren, parelkatoen of haakkatoen
voor deze techniek.
 Gebruik de kniehevel om de naaivoet omhoog en
omlaag te doen; dit maakt het gemakkelijker om het
koord onder de voet te plaatsen.
 Nadat u aan het koord getrokken heeft om de stof op
de juiste lengte in te rimpelen, knoop de koordjes
vast en verdeel de rimpels gelijkmatig.
De rimpelsteek naait in het midden en dan van links
naar rechts. Elke keer dat de naald naar de zijkant gaat
moet de steek OVER het koord gaan, niet erin

Snel rimpelen
Toepassing:
Dit wordt gedaan met de rimpelvoet en deze
techniek is fantastisch voor het maken van lange
stukken gerimpelde stof voor projecten zoals
bijvoorbeeld gordijnen, kussenranden, bedtextiel en
meisjeskleding. Bepaal vooraf de mate van
rimpeling en de hoeveelheid stof die daarvoor nodig
is; als de rimpels eenmaal gemaakt zijn, kunnen
deze niet meer worden aangepast.

Benodigdheden en instellingen:
 BERNINA rimpelvoet #16/16C
 Dunne of middelzware stof
 Rechte steek; steekbreedte 0 mm,
steeklengte 2-5 mm
 Naaldpositie midden

Stap 1

BERNINA rimpelvoet #16
Deze voet is ontworpen met een ongelijke onderkant
waardoor de transporteur de rimpels in de stof kan
maken.

Bevestig rimpelvoet #16 of #16C aan de machine.

Stap 2
Plaats de stof die gerimpeld moet worden onder de
naaivoet, leg de stofrand gelijk met de rechterkant
van de voet.

Stap 3
Maak een stiksel; de stof wordt automatisch
gerimpeld.

Tips
 Om het rimpeleffect te versterken, verhoog de
bovendraadspanning en/of kies voor een grotere
steeklengte.
 De voet verplaatst de stof en vormt zo de rimpels,
gebruik uw vingertoppen (plaats de vingers lichtjes op
de rand van de stof zonder deze tegen te houden) om
de stof langs de rand te geleiden

Klik hier voor
video!

De gleuf in de voet wordt gebruikt om te
rimpelen en gelijktijdig vast te stikken aan een
andere stuk stof. De te rimpelen stof wordt
onder de voet gelegd, de andere stof wordt door
de gleuf geleid waardoor het niet in contact
komt met de transporteur.

Rimpelen met het rimpelapparaat
Toepassing:
Voor het maken van ruches met een geplooid of
gerimpeld effect, afhankelijk van de instellingen.

Benodigdheden en instellingen:





BERNINA rimpelapparaat #86
Dunne tot middelzware stof
Rechte steek
Naaldpositie midden

Stap 1
Bevestig het rimpelapparaat #86 aan de machine, zorg
ervoor dat de U-vormige arm over de naaldstang valt.

Stap 2
Plaats de te rimpelen strook in de gleuf op het rimpelapparaat, positioneer de stof onder de naald om te
beginnen. Let op: Als de stof alleen onder het rimpelapparaat zit en in contact komt met de transporteur, zal
de stof niet rimpelen..

Stap 3
Naai langs de rand en de stof zal geplooid of gerimpeld
worden, afhankelijk van de instellingen (zie hieronder).

Tips
 Voor een echt geplooid effect, vouw de plooien zoals
ze gestikt zijn en pers ze plat. Voor een minder
uitgesproken plooi, pers het geplooide deel zonder de
plooien te vouwen, zet de punt van het strijkijzer in
het gestikte deel.
 Indien gewenst, kan de stof geplooid en vastgestikt
worden aan een andere stof in één keer Om dit te
doen moet het vlakke stuk stof onder de rimpelvoet
geplaatst worden en de te rimpelen stof in de gleuf
van de voet.

Instellingen rimpelapparaat
Om te variëren kunnen de instellingen
van het rimpelapparaat worden
aangepast: stand 1 is voor kleine
plooitjes (één plooi per steek), stand 6
(één plooi elke 6 steek) of 12 (één
plooi elke 12 steek).
Door te draaien aan de schroef voorop
het rimpelapparaat past u de diepte van de
plooien aan: naar links worden de plooien dieper,
naar rechts worden de plooien minder diep.

Klik hier voor
de video!

Instelling aantal
steken per plooi
Instelschroef voor de
diepte van de plooi

Rimpel met de Overlock
Toepassing:
Maak snel ruches met deze simpele rimpeltechniek
m.b.v. de overlocker. Deze methode werkt het beste
met dunne of middelzware stoffen; hoe dunner de
stof, hoe makkelijker te rimpelen en hoe meer
volume de rimpels hebben.

Benodigdheden en instellingen:
 Stel de machine in op een 4-draads overlock-steek
en bevestig de rimpelvoet.
 Stel de machine als volgt in:
- Naalddraadspanning = 7-8
- Differentieeltransport = 2
- Steeklengte = 4
Stap 1
Plaats de stof met de goede kant boven onder de
naaivoet zodanig dat het mes een klein beetje van de
rand snijdt.

Stap 2
Lock de rand van de stof; deze zal automatisch
gerimpeld worden onder de naaivoet.

Tips
 Stof die dwars uit de stof geknipt is zal over het
algemeen meer rimpelen dan stof die in de
lengterichting geknipt is.
 Om het rimpeleffect te vergroten, het
differentieeltransport op een hoger nummer zetten,
om te verlagen het differentieeltransport op een
lager nummer zetten.
 Verhoog de naaivoetdruk om de mate van
rimpelen te vergroten.
 Na het stikken kan het rimpeleffect versterkt
worden door aan de naalddraden te trekken.
Echter, het rimpeleffect kan niet verminderd
worden; gebruik garen in een contrasterende
kleur zodat dit duidelijker te zien is.

Wat is een Overlocker?


Klik hier voor
de video!




Afwerken en naaien van stof in
één handeling
Perfecte partner voor uw
naaimachine
Heel praktisch bij het maken
van kleding, interieurdecoraties
enz.

