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Maak zomen met een profes-
sionele uitstraling m.b.v. 
Zoomvoet  #63. De stof wordt  
ingerold en vastgestikt met een  
zigzag of een recht steek in één  
beweging. 
 

Met deze naaivoet maakt u zomen 
van 3 mm breed, - een sterke, duur-
zame dubbelgevouwen  
rand. Het tunneltje in de zool  
van de naaivoet is gelijk aan de  
afmeting van de afgewerkte zoom. Deze tunnel zorgt 
ervoor dat de stof in de juiste positie onder de naald komt 
zodat deze op de goede manier vastgestikt kan worden.  
 

De stofrand wordt in de spiraal aan de voorkant van de 
voet geleid waardoor de stof tweemaal ingevouwen wordt 
waardoor een smalle, dubbelgevouwen rand ontstaat.  
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STAP 2 
Houdt de draad-
einden in de linker-
hand, geleidt de stof 
met uw rechterhand. 
Gebruik de draad-
einden om de stof in 
de spiraal te trekken  

STAP 3 
Laat de naaivoet 
zakken en stik; 
knip de  draad-
einden niet kort af 
maar laat ze lang. 

Tip: Gebruik de kniehevel (Freehand System) om de 
naaivoet omhoog en omlaag te zetten als u de onder-
staande aanwijzingen volgt. Hierdoor houdt u beide 
handen vrij om de stof door de zoomvoet te geleiden. 

Created by Susan Beck 

De zoom van een servet maken 

STAP 1 
Leg de rand van de stof gelijk 
met de rand van de naaivoet; 
maak  4-5 steken. Zet de voet 
omhoog en haal de stof weg 
maar laat de draden lang. 

STAP 4 
Gebruik de 
draadeinden van een 
eerdere zoom om de 
stof door de spiraal te 
geleiden aan het eind 
van elk stiksel. 

Zoom langs 4 kanten  
Bedenk vooraf in welke vol-
gorde u de stiksels wilt maken. 
Hierdoor wordt het makkelijker 
om een mooie rolzaam te 
maken aan alle vier de kanten 
van het servet of de sjaal.   
Om te voorkomen dat u begint 
aan een hoek die al gezoomd 
is, naai richting de laatste 
zoom die u gemaakt heeft. 
Begin bij A en naai naar D. 
Daarna van B naar A, dan van 
C naar B. Als laatste van D 
naar C.  

 

Voor meer informatie: bernina.com en berninablog.nl 


