
Just SEW It! 

Paspel 
Principes 

~  Standaard paspels 

~  Paspel naaivoeten 

~  Paspel voorbereiding 

~  Paspels in 3 stappen 

~  Rondingen en hoeken met paspels 

~  Mini paspels 

~  Jumbo paspels 

 



Standaard paspels 

Gebruik standaard paspels om randen en naden te accentueren. Paspels zijn 
een traditionele versiering gemaakt door stof rond koord te wikkelen en in te 
zetten in een naad of langs een rand te stikken. “Standaard” paspels hebben 
een diameter van ongeveer 0,5—1 cm; u kunt ook mini paspels of juist jumbo 
paspels maken. Voor elk project is er wel een paspel. 
 
De volgende naaitechnieken worden beschreven op de hierna volgende pagi-
na’s:  
 Paspel naaivoeten 
 Paspels voorbereiden 
 Paspels in 3 stappen 
 Rondingen en hoeken met paspels 
 Mini Piping 

Paspel naaivoeten 
Hoewel de meeste van deze naaivoeten het woord “paspel” niet in de naam hebben, zijn ze wel degelijk geschikt voor het 
maken van standaard paspels. Elke naaivoet heeft zijn eigen “manier” (een groef in de zool, transparante zool, open aan één 
kant) om met de naald heel dicht langs het koord te kunnen stikken wat resulteert in een koord met de stof strak erom heen 
gewikkeld en vastgestikt; een mooie paspel. Let op: een ritsvoet kan ook gebruikt worden omdat ook hier heel dicht tegen het 
koord gestikt kan worden; echter, deze voet biedt niet de controle en de precisie die de naaivoeten genoemd in dit e-boek 
bieden. 
 
Breiwolvoet #12/12C—Ontworpen voor het stikken van zware (dikke) gebreide stoffen, de groeven aan de onderkant van de 
zool van deze voeten hebben een perfecte grip op het omwikkelde koord tijdens het stikken van de paspel. Breiwolvoet  #12 is 
geschikt voor koord tot 05, cm en Breiwolvoet #12C is geschikt voor koord met een diameter tot 1 cm. 
 
Applicatievoet #23—Omdat de zool van deze naaivoet transparant is, heeft u een goed zicht waar de steek gemaakt wordt 
waardoor het eenvoudig is om strak langs het koord te stikken. Door 2 mm diepe groef aan de onderkant van de zool is deze 
naaivoet uitermate geschikt voor het maken van mini paspels. 
 
Paspelvoet #38—Deze naaivoet kan ook gebruikt worden voor het maken van mini paspels. Het maakt een oneven oppervlak 
gelijk zoals bijvoorbeeld de lagen van een naadtoeslag, biaisband en koord langs de rand van een project.  
 
Rolvoet #55—Deze ongebruikelijk naaivoet heeft een groot wiel aan de linkerkant van naald en is open aan de rechterkant, 
waardoor grote of jumbo paspels gemaakt kunnen worden die niet onder een standaard paspelvoet zouden passen.  



Paspel voorbereiding 

Voor het eigenlijke stikken van een standaard paspel, moeten er 
een aantal voorbereidingen getroffen worden. De draadrichting 
van de stof, een scherp rolmes, een goede liniaal en een snijmat 
zijn belangrijk bij de voorbereidende fase van het maken van een 
paspel. 

Draadrichting 
Lengterichting (1)—Deze loopt parallel aan de zelfkanten van 
de stof en is de meest stevige draadrichting met weinig tot 
geen rek. Kleding wordt meestal zodanig geknipt dat de 
lengterichting van de stof gelijk loopt met de lengterichting 
van het kledingstuk (zgn. recht van draad) waardoor de valling 
van de stof het mooiste is. 
Dwarsrichting (2)—Deze loopt haaks op de zelfkant van de 
stof en heeft een beetje rek.  
Schuin over de stof (3)—Deze draadrichting loop onder een 
hoek van 45º over de stof, heeft de meeste rek is is erg ges-
chikt voor het maken van paspels.  
 
Stofstroken dwars op de draadrichting gesneden kunnen ge-
bruikt worden voor paspels die recht lopen. Voor rondingen of 
bepaalde vormen, altijd schuingesneden stroken gebruiken. 
Stofstroken die gesneden zijn op de lengterichting van de stof 
zijn het minst geschikt om paspels van te maken. Als de stof  
gaat rimpelen duidt dat er vaak op dat de stof niet genoeg kan 
rekken om strak om het koord gestikt te worden.  
 

Schuine stroken snijden 
Plaats de 45° lijn op de liniaal langs de rechte lijn van de stof.  
Hierdoor komt de rand van de liniaal onder een  45° hoek; snij 
langs de rand van de liniaal en maak zo  schuine stroken .  
 
Om de afmeting van de stofstroken te bepalen, kunt u deze 
simpele formule gebruiken: 

 Breedte = Diameter van het koord + 2 naadtoeslagen   
 Lengte = Genoeg om rond de rand of zoom van het 

project te kunnen gaan + ongeveer 25 tot 30 cm.  
 

Schuingeknipte stroken samenvoegen 
Voor een zo onopvallende en zo glad mogelijke naad, naai de 
schuingeknipte stroken schuin aan elkaar. Plaats de stroken 
onder een hoek van 90° ten opzichte van elkaar op elkaar (zie 
afbeelding) en stik de naad diagonaal vast. Knip de overtollige 
stof af en pers de naad open.  
 

Vulkoord 
Katoenen koord is verkrijgbaar in verschillende diktes en 
wordt verkocht in de meeste stoffenwinkels of fournituren-
winkels.  

Place 45° line along straight edge of fabric . 
Cut along edge of ruler. 



Paspel in 3 stappen 

Een naad of rand met een paspel heeft een duidelijke stijl, meer 
dan een gewone naad of rand en is een versiering die vrij simpel 
te maken is.  Bij gebruik van dezelfde stof als het project wordt de 
paspel een subtiele decoratie terwijl bij gebruik van een con-
trasterende stof, de paspel de projectlijnen benadrukt en veel 
zichtbaarder is. Deze 3 stappen methode is eenvoudig en toont 
hoe u de paspel exact kunt vaststikken.  

Machine instellingen 
 Breiwolvoet #12/12C   
 Vulkoord  
 Katoenen of polyester naaigaren 
 Rechte steek met aangepaste naaldpositie (zie hieronder) 
 Naaldstop beneden geactiveerd  

 

Voorbereiding 

Snij de schuine stroken en stik deze aan elkaar. Bevestig de 
Breiwolvoet #12/12C aan de machine.  

 
Stap 1 

Het koord omwikkelen: Leg het vulkoord op de verkeerde kant 
van de schuine stofstrook en vouw de stof om het koord.     Leg 
dit onder de naaivoet met de gevouwen kant links en het koord 
onder het midden van de voet in de diepe groef. Gebruik een 
rechte steek en plaats de naald uiterst rechts zodat deze naast 
het koord stikt (de naald moet in lijn zijn met de ingegraveerde 
lijn op de top van de naaivoet). Begin met naaien; de steken 
zullen net naast het koord komen. Als de stofstrook helemaal is 
vastgestikt, kan de paspel in de naad gevoegd worden.  

 
Stap 2 

Paspel bevestigen: De naadtoeslagen van de paspel en één deel 
van uw project op elkaar leggen. Gebruikt dezelfde machine 
instellingen als hierboven genoemd, naai langs de rand van het 
koord, bovenop het vorige stiksel.  
 

Step 3 

Paspel tussenzetten: De naadtoeslagen van de paspel en het 
eerste deel met de goede kanten op elkaar op de naadtoesla-
gen van het tweede deel van uw project leggen. Leg de stof 
(met daaronder de paspel onder de naaivoet; verplaats de 
naald één positie dichter naar het midden.     
 

Tip 

Wanneer u de paspel aan het project naait (stap 2), stel de 
steeklengte in op 4 mm. Dit zorgt ervoor de naald niet telkens 
op dezelfde plaats in de stof steekt als u de andere stappen 
uitvoert en voorkomt gaten in de stof. De steeklengte moet 
voor stap 3 teruggezet worden naar 2,5 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



Wanneer een paspel toegevoegd wordt aan naden en randen die 
een vorm hebben, is het heel belangrijk dat de stroken die om het 
koord gevouwen worden, schuingeknipt zijn. De extra rek in de 
schuingeknipte stof zorgt ervoor dat de paspel vlak blijft en dat 
deze de ronding of hoek goed blijft volgen zonder te rimpelen. En 
als u weet hoe u om hoeken en rondingen naait met paspels, zult 
u een prachtige strakke paspel aan uw project zetten.  

Rondingen en hoeken met paspels 

Machine instellingen 
 Breiwolvoet #12/12C   
 Vulkoord  
 Katoenen of polyester naaigaren 
 Rechte steek met aangepaste naaldpositie (zie hieronder) 
 Naaldstop beneden geactiveerd  

 

Stap 1 

Bevestig de Breiwolvoet #12/12C aan de machine. 

 
Stap 2 
Het koord omwikkelen: Omwikkel het koord met stof zoals op 
de vorige pagina beschreven.  
 
Stap 3 

Hoeken met een paspel: Markeer het hoekpunt op de stof. 
 
Plaats de paspel langs de rand van de stof; stik bovenop het 
vorige stiksel. Stop bij het gemarkeerde hoekpunt; knip de 
naadtoeslag van de paspel in TOT het stiksel. Knip het stiksel 
niet door!  
 
Draai de stof 90°, draai de paspel zodanig dat deze verder 
langs de stofrand ligt ( de hoek om). Ga verder met stikken . 
 
Stap 4 
Rondingen met paspels: Plaats de paspel langs de rand van de 
stof; stik bovenop het vorige stiksel, stop een aantal keer 
tijdens het maken van de ronding om de naadtoeslag van de 
paspel in te knippen (zie ook hierboven bij de hoeken) 
Ga verder met stikken en leidt de paspel mooi langs de 
ronding van de stof.  

Click for Video! 
See how to make basic piping and other uses 

for Bulky 
Overlock 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6-mnc2sh-Fg
https://www.youtube.com/watch?v=6-mnc2sh-Fg
https://www.youtube.com/watch?v=iCAvjg_Mm6k


Machine instellingen 
 Applicatievoet #23 
 Dun koord (2mm) 
 Katoenen of polyester naaigaren 
 Rechte steek met aangepaste naaldpositie (zie hieronder) 
 Naaldstop beneden geactiveerd  

 

Methode #1: Applicatievoet #23 

Snij schuine stroken zoveel als nodig. Bevestig de Applicatievoet #23 aan 
de machine. 
  

Stap 1 

Het koord omwikkelen: Leg het koord op de verkeerde kant van de stof-
strook, vouw de stof om het koord en plaats dit onder de naaivoet met 
het koord in de 2 mm diepe groef in het midden van de naaizool . 
Verplaats de naald zodat u net naast het koord stikt, niet door het koord. 
Naai langs het koord waarbij een 1,5 cm brede naadtoeslag ontstaat. Als 
de paspel klaar is, kunt u deze in de naad verwerken.  
 

Stap 2 
De mini paspel bevestigen: Verander de steeklengte naar 4 mm.  Leg de 
stofranden op elkaar en plaats de paspel langs de rand van één deel van 
uw project. Stel de machine in zoals hierboven aangegeven en naai langs 
het koord, bovenop het eerste stiksel.   
 

Stap 3 

Mini paspels inzetten  : Stel de steeklengte in op 2.5mm. 
De naadtoeslagen van de paspel en het eerste deel met de goede kan-
ten op elkaar op de naadtoeslagen van het tweede deel van uw pro-
ject leggen. Leg de stof (met daaronder de paspel) onder de naaivoet; 
naai bovenop het eerste stiksel.  

 
Methode #2: Paspelvoet #38 

Snij schuine stroken zoveel als nodig. Bevestig paspelvoet #38 aan de 
machine. 
 
Volg de stikinstructies die hierboven genoemd zijn, plaats de ge-
vouwen kant van de paspel tegen de binnen linkerkant van de zool 
van de naaivoet.  
 

Tip 
Wanneer de naad gestikt wordt in Stap 3, vouw de stof terug zodat 
het stiksel van Stap 2 zichtbaar is. Naai op het vorige stiksel of net 
ernaast zodat het niet zichtbaar is aan de goede kant van uw project.  

Mini paspels 

Zeer geschikt voor kinderkleding of als subtiele versiering. De mini 
paspel wordt op dezelfde manier gemaakt als de gewone paspel, 
maar smaller 



Machine instellingen 
 Rolvoet #55 
 Dik vulkoord 
 Katoenen of polyester naaigaren 
 Rechte steek met aangepaste naaldpositie (zie hieronder) 
 Naaldstop beneden geactiveerd  

 

Stap 1 
Bevestig de Rolvoet  #55 aan de machine; verplaats de naald 
naar de uiterst linkse positie zodat deze net naast het wiel van 
de voet uitkomt.  
 

Stap 2 
Het koord omwikkelen: Vouw de stofstrook om het jumbo 
koord en plaats het omwikkelde koord onder de naald met het 
koord rechts van de naaivoet. De naald moet direct naast het 
koord staan, er moet naadtoeslag overblijven. Stik over de volle 
lengte van het koord.  
 

Stap 3 

Jumbo paspels bevestigen: De naadtoeslagen van de 
paspel en één deel van uw project op elkaar leggen. 
Gebruik dezelfde machine instellingen als hierboven 
genoemd, naai naast de rand van het koord bovenop 
het eerste stiksel.  
 

Stap 4 

Jumbo paspels inzetten: De naadtoeslagen van de 
paspel en het eerste deel met de goede kanten op 
elkaar op de naadtoeslagen van het tweede deel van 
uw project leggen. Plaats de stof en de paspel onder 
de naaivoet en naai bovenop het vorige stiksel.  

Tip 

Met Rolvoet #55 kunt u op dezelfde manier decoratieve koord 

of galon aan uw project naaien. 

 

Jumbo paspels 

Voeg een designer-waardige decoratie toe aan uw inteur deco-
raties door jumbo paspels langs de randen van uw project te 
maken. De truc  is het stiksel zo dicht mogelijk langs het koord te 
maken voor een strakke look. Deze aparte naaivoet lost dit prob-
leem op een gemakkelijke manier voor u op. 

 


