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Knoopsgatenkennis 

Tips bij het maken van knoopsgaten 
Maak altijd eerst een proefknoopsgat op een restje stof 
van het project. Als u een automatisch knoopsgat maakt  
zult u met het maken van een goede test de machine 
zodanig programmeren dat alle knoopsgaten die u op 
uw project maakt allemaal hetzelfde zullen zijn.  
 
Gebruik de Aan/Uit knop (niet het pedaal) voor het 
maken van automatische knoopsgaten. De machine zal 
elk knoopsgat maken en daarna automatisch stoppen. 
Geen zorgen of het knoopsgat wel helemaal klaar is of 
per ongeluk middenin stoppen.  
 
Gebruik scheurbare versteviging aan de achterkant van 
het knoopsgat en wateroplosbare versteviging bovenop. 
Naai het knoopsgat door de verstevigingen en verwijder 
daarna de resten hiervan. Let op: deze versteving 
vervangt niet de versteving die u op het project aan-
brengt. 
 
Maak het knoopsgat open m.b.v. de knoopsgatbeitel. 

Plaats het houten blokje 
onder het knoopsgat en 
plaats het snijvlak van de 
beitel in de gleuf. Duw op 
het beiteltje door de la-
gen  stof heen, zodat het 
knoopsgat open-
gesneden wordt. 

 

 Het einde van het knoopsgat moet net buiten 
middenvoor van het kledingstuk vallen zodat de 
knopen precies op middenvoor onder elkaar 
staan. 
 

Het bovenste knoopgat wordt onder de halslijn 
gemaakt op een afstand die gelijk is aan de helft 
van de breedte van de knoop plus 5 mm. 
 

Het onderste knoopsgat komt ongeveer 8 tot 10 
cm vanaf de zoomlijn van de rok of jurk maar niet 
op de zoom. 
 

Knoopsgaten worden over het algemeen niet 
dichter bij de rand gezet dan 1,5 cm van de rand 
van het kledingstuk. 
 
Horizontaal of Verticaal? Aan u de keus. 
 Verticaal is makkelijk dicht te knopen. 
 Horizontaal loopt u minder risico dat ze scheef 

staan t.o.v. elkaar. 
 Op sommige plaatsen moet u een verticaal ge-

plaats knoopsgat gebruiken zoals bij een over-
hemdsluiting omdat u voor horizontale knoops-
gaten geen ruimte heeft. 

 Horizontaal is lastiger en moet heel nauwkeurig 
 Verticaal is gemakkelijk om de knoop te plaats-

en; horizontaal moeten de knopen exact ge-
plaatst worden. 

Tips voor knoopsgatafmetingen en ruimte 

tussen de knoopsgaten  
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