
 
~  Nuttige zoominformatie 

~  Blindzoom 

~  Smalle zoom 

~  Zomen van gebreide stoffen 

~  Overlock rolzoom 

~  Overlock valse zoom 

Just SEW It! 

Machinaal zomen 



Hoe breed moet de zoom zijn? 
Project  Stof  Breedte  

Getailleerde jasjes, 
rokken en japonnen 

Linnen, wol; middelzware 
tot zware stoffen  

3 tot 4 cm 

Wijde rokken en japon-
nen 

Chiffon, georgette,  
batist;  transparante en 
lichtgewicht  stoffen 

0,3 tot 1 cm 

Shirts en topjes 
Lichte tot middelzware ka-
toen, rayon, linnen etc.  

1 tot 1,3 cm 

Jersey topjes, rokken en 
japonnen 

T-shirt stof, en andere ge-
breide, dunne stoffen 

2 tot 3cm 

Pantalons  Linnen, wol 2 tot 3 cm 

Gordijnen 
Gordijnstof, katoen, linnen, 
chintz, etc. 

37,5—10 cm dubbel 
(voeg 15 tot 20 cm 
toe aan de afge-
werkte lengte) 

Nuttige zoominformatie 

Hoe breed is de zoom? 
De breedte van een zoom is belangrijk. 
Een zoom is meer dan alleen de af-
werking van een project. Het kan 
stevigheid en vorm aan het project 
toevoegen (met name bij getailleerde 
kleding) en het kan al dan niet gewicht 
toevoegen als dit voor het project 
noodzakelijk is.  

Techniek machinaal zomen 
Een project afwerken geeft een goed gevoel en dit begint meestal bij de 
laatste steek van de zoom. Of het nu een kledingstuk is, gordijnen of een  
handtas, een mooie zoom is een teken van kwaliteit. Met behulp van een  
paar basis zoomtechnieken kunt ook u uw kwaliteit tonen.    
 
Deze zoomtechnieken kunt u gebruiken bij verschillende stoffen en 
projecten: 
 
 Blindzoom 
 Rolzoom 
 Hemming Knits 
 Overlock rolzoom 
 Overlock Banded Hem 

 
 

 



Meten/Pershulp 
Maak dit eenvoudige stukje gereedschap voor het persen 
van een zoom met een minimum aan meetwerk:  
1. Snij een stuk dunne karton 2,5 cm breder dan de 

zoom die u wilt persen.   
2. Teken op het karton over de volle lengte hiervan een 

lijn die parallel loopt met één kant van het karton en 
de breedte van de zoom aangeeft (bijv. teken een lijn 
op een afstand van 5 cm vanaf de rand van het kar-
ton voor een zoom van 5 cm breed).  

3. Vouw de rand van de stof om het karton tot aan de 
getekende lijn; pers de zoom.  

 
Voordelen: 
 Snel meten van een zoom – niet meer met de centime-

ter om de zoveel centimeters de zoom markeren, al-
leen maar de stof tot de lijn om het karton vouwen.  

 Het karton beschermt de stof tegen doorpersen waar-
door schaduwen aan de goede kant van de stof voorko-
men worden. 

 

Naaien m.b.v. de vrije arm 
Zomen worden vaak genaaid in buisvormige delen zoals 
rokken, mouwen en broekspijpen. Door de vrije arm van 
uw machine kunt u de stof makkelijker plaatsen zonder 
de stof elke paar steken opnieuw te hoeven plaatsen.  
BERNINA machines heeft twee vrije arm mogelijkheden. 
De smalle vrije arm is perfect voor het maken van smalle 
buisvormige zomen zoals  bij babykleding, broekspijpen 
etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor grotere projecten, gebruikt u de aanschuiftafel als 
vrije arm oppervlakte. Zeer geschikt voor het zomen van 
tasopeningen, rokken en broeken met een wijde pijp. De 
werkruimte is stabiel en volledig open zodat u het project 
over de linkerkant van de aanschuiftafel kunt schuiven en 
deze verder onder de naald kunt plaatsen.  Andere 
hulpjes zijn de gegraveerde lijnen op de aanschuiftafel en 
de verschuifbare kantliniaal waarmee u vanaf de zoom-
rand een constante afstand kunt houden tot uw stiksel.  
 
 
 
 



Deze traditionele vorm van zomen is een sterke afwerking—
goed voor herenpantalons, damesjasjes, gordijnen met een 
zoombreedte van tenminste 3 cm Het resultaat is een bijna 
onzichtbare zoom en een mooi afgewerkte binnenkant.  

Blindzomen 

Machine instellingen 
 Blindzoomvoet #5 (zie volgende pagina) 
 Blindzoomsteek; steekbreedte 3mm, steeklengte 2.5mm 
 Naaldpositie uiterst rechts 
 Naaldstop beneden geactiveerd 

 

Stap 1 
Werk de rand van de stof af m.b.v. een zigzagsteek, overlock, 
omvouwen etc. Vouw de zoomtoeslag naar binnen en pers de 
zoom (zie aanwijzingen op de vorige pagina). 
 

Stap 2 
Rijg de zoom vast met de machine (rechte steek, steeklengte 5 
mm of met een voorgeprogrammeerde rijgsteek) op ongeveer 2 
tot 3 cm vanaf de afgewerkte rand van de stof.  
 

Stap 3 
Leg het kledingstuk met de VERKEERDE kant naar boven op de 
machine. Vouw de zoom onder de goede kant van de stof waarbij 
de afgewerkte rand van de stof zichtbaar blijft. Plaats Blind-
zoomvoet #5  waarbij de middengeleiding tegen de vouw aan 
loopt.  
 

Stap 4 
Stik de zoom, pas de steekbreedte indien nodig aan zodat de 
steken zo min mogelijk zichtbaar zijn aan de goede kant van de 
stof. Verwijder de rijgsteken.  

Verkeerde 
kant van de 

stof 

Verkeerde 
kant van de 

stof 

Goede kant 
van de stof 



Blindzoom (vervolg) 

Blindzoomvoet #5 
Blindzoomvoet #5 
Deze naaivoet is speciaal ontworpen voor het naaien van 
blindzomen. Het metalen stukje in het midden van de 
naaivoet is de geleiding bij het naaien langs de vouw van de 
stof. Deze geleiding loopt door langs de naaldopening naar 
het einde van de naaivoet. De zigzagsteek die over de 
geleiding gemaakt wordt zorgt voor extra ruimte van het 
garen waardoor de zoom na het stikken plat gelegd kan 
worden zonder dat het garen aan de stof trekt.   
 

Gordijnen 
Een blindzoom is zeer geschikt voor het zomen van gor-
dijnen met een 8 tot 10 cm brede, dubbel ingeslagen zoom. 
Vouw de zoom twee keer om zodat de onafgewerkte rand 
volledig ingevouwen ligt. Rijg de zoom met de machine vast 
op ongeveer 0,5 tot 1 cm vanaf de vouw.  
 
Leg de stof met de verkeerde  kant boven op  de machine. 
Vouw de zoom onder de goede kant van de stof zodanig dat 
de onderste (gevouwen) laag van de stof zichtbaar is. Plaats 
de geleiding van Blindzoomvoet #5 tegen de vouw en stik de 
zoom. De steek wordt gemaakt op het gevouwen deel van 
het gordijn met een enkele zigzagsteek die net het gordijn 
vaststikt. Als de zoom is vastgestikt, kunnen de rijgsteken 
verwijderd worden.   
 

Blindzoom tips   
 Om een zo onzichtbaar mogelijke zoom te maken, ge-

bruik een naald die één dikte smaller is dan u normal 
zou kiezen voor de stof.   

 Stik alleen met de aanbevolen steeklengte. Een kortere 
steeklengte zal meer zichtbaar zijn aan de geode kant 
van de stof; een langere steek kan gaan trekken waar-
door er rimpels in de stof ontstaan.  

 Plaats de hand zoals hiernaast getoond op de gevouwen 
kant. Hiermee houdt u de stof tegen de geleiding waar-
door het stiksel mooi gelijkmatig wordt. Niet trekken 
aan of duwen tegen de stof.   

Klik hier voor de video!  

https://www.youtube.com/watch?v=J3bHX6j3cfE


Smalle zoom 
Deze dubbelgevouwen zoom wordt gevouwen en gestikt in één 
beweging m.b.v. een BERNINA zoomvoet. De naaivoet vouwt de 
rand van de stof naar binnen en wordt direct vastgestikt. Gebruik 
deze techniek voor het afwerken van randen van sjaals, servetten, 
blouses, ruches etc. Deze techniek werkt het beste met dunne tot 
middelzware stoffen. 

Machine instellingen 
 BERNINA zoomvoet  (zie volgende pagina 
 Rechte steek of zigzag, afhankelijk van de gebruikte 

zoomvoet 
 Naaldpositie midden 
 Naaldstop beneden geactiveerd 
  

Stap 1 
Vouw de rand van de stof op de breedte van de zoom 
twee keer naar de verkeerde kant van de stof (zie voor 
diverse zoombreedtes het schema op de volgende pagi-
na). Naai 4-5 steken om de gevouwen stof vast te zetten. 
Klik op het video-icoontje  aan de onderaan deze pagina 
waar een ander begin van het naaien van de zoom 
getoond wordt.  
 

Stap 2 
Zet de naaivoet omhoog met de naald in de stof;  neem 
de rand van de stof en leidt deze in de spiraal. 
 

Stap 3 
Stik de zoom terwijl u telkens een stukje stof iets omhoog 
en naar links houdt om te voorkomen dat de stof uit de 
spiraal komt (zie ook de foto’s op de volgende pagina). 

 
 
 
 

 

 

 

Klik hier voor de video  

Kijk hier voor een andere manier om te 
beginnen met zomen 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Tm7TZgxYWiI
https://www.youtube.com/watch?v=Tm7TZgxYWiI


Smalle zomen (vervolg) 

 

Tips 
Gebruik de kniehevel om de naaivoet omhoog en omlaag 
te zetten, zodat u uw handen vrij heeft om de stofrand in 
de spiraal van de voet te geleiden.  

Spuit versteviging op de stof en strijk de stof  zodat u 
meer stevigheid heeft waardoor het makkelijker wordt 
om de stof in de spiraal te geleiden.  

BERNINA zoomvoeten 
 
 

        De vijf zoomvoeten die hier- 
  onder genoemd zijn,  lijken zowel 
  uiterlijk als functioneel veel op  
  elkaar. Er zijn twee verschillen op 
  te merken—de afgewerkte  
  breedte van de zoom (de tunnel  
  onderaan de zool toont de maat)  
  en de afmeting van de naaldope- 
           ning (rechte steek of zigzag/ 
           decoratieve steek). 
 
 
1. 2mm Zigzag zoomvoet #61 
2. 2mm Rechte steek zoomvoet #62 
3. 3mm Zigzag zoomvoet #63 
4. 4mm Rechte steek zoomvoet #64 
5. 6mm Zigzag zoomvoet #66 

 

Rol– en schelpzomen 
Twee andere  BERNINA zoomvoeten zijn ontworpen om geschulpte randen aan dunne 
stoffen te maken, zoals tricot, batist en dunne katoen. Rol– en Schelpzoomvoet #68 en 
#69 werken op dezelfde manier als de smalle zoomvoeten maar het resultaat is een 
meer ronde dan platte zoom.  

 
Gebruik de blindzoomsteek (spiegel indien nodig). Andere steekopties staan hi-
eronder. De steek moet gemaakt worden op de rand van de stof waarbij de uitslag 
van de steek de stof intrekt op regelmatige afstand van elkaar waardoor de stof de 
geschulpte rand krijgt.  

2mm Rol– en 
schelpzoomvoet #68 

                       4mm Rol– en  
schelpzoomvoet #69 

Steekopties (van links naar rechts) 
 Zigzag 
 Blindzoomsteek (gespiegeld weergegeven) 
 Vari-overlock 
 Universele steek 



Zomen van gebreide stoffen 

Door te stikken met een tweelingnaald krijgt de zoom een profes-
sionele uitstraling, wordt de zoom rekbaar en voorkomt 
draadbreuk in de zoom als het kledingstuk gedragen wordt.  Deze 
zoomtechnieken kunnen gebruikt worden bij de meeste gebreide 
stoffen van t-shirts tot fleecetruien.  

Machine instellingen 
 Open borduurvoet #20/20C/20D 
 Rechte steek, naaldpositie midden 
 Naaldstop beneden activeren 

 

Stap 1 
Bevestig een tweelingnaald (met ronde punt) en rijg de 
bovendraden in met twee garenklossen. Let op: de 
bovendraden inrijgen op de gebruikelijke manier met 
twee uitzonderingen: rijg elke draad aan één kant van de 
draadspanningsschijven in en laat bij één draad de 
laatste geleiding vlak voor de naald ongebruikt. 
 

Stap 2 
Vouw de stof op de gewenste breedte om naar de 
achterkant en speld deze vast.  
 

Stap 3 
Stik aan de goede kant van de stof ongeveer 1 cm vanaf 
de bovenrand van de zoomtoeslag (als 5 cm omge-
vouwen is, stik dan ongeveer  4,5 cm vanaf de onderkant 
van de gevouwen rand). 
 

Stap 4 
Knip aan de verkeerde kant van de stof alle overtollige 
stof boven het stiksel weg. 
 
Tip 
Als de stof tijdens het stikken gaat rekken, verlaag dan de 
naaivoetdruk en/of schakel het boventransport in of ge-
bruik een aparte boventransportvoet.  
 
Bevestig een kantliniaal aan de naaivoet om de zoom-
breedte constant te houden tijdens het stikken. Stel de 
liniaal in op de gewenste lengte en laat deze gelijk lopen 
met de gevouwen kant van de zoom tijdens het stikken.  

Indien aanwezig, gebruik het Veiligheidsprogramma en se-
lecteer de juiste tweelingnaald. De machine zal de steek-
breedte limiteren en voorkomt daarmee dat de naald op de 
voet terecht komt tijdens het naaien en breekt en daardoor 
de naaivoet beschadigd. 

Veiligheidsprogramma 



Gebruik deze steek zoals die in de confectie wordt toegepast bij 
kleding van gebreide stof en geef het kledingstuk een profes-
sionele uitstraling. De 2– of 3-naalds coversteek toont een dub-
bele of driedubbele rij steken aan de bovenkant terwijl de 
grijperdraden de rand van de stof aan de binnenkant bedekken. 
Combi-overlockmachines en coverlockmachines hebben deze 
optie om deze steek te maken die op alle confectiekleding ge-
bruikt wordt. 

Machine instellingen 
 Coversteek  met 2 of 3 naalden  
 Coversteek zoomgeleiding  

 

Stap 1 
Bevestig de zoomgeleiding aan de machine conform de 
instructies die bij de geleiding geleverd worden.  
 

Stap 2 
Vouw de stofrand naar de verkeerde kant van de stof op 
een zoombreedte van 1,5 tot 2,5 cm; pas de geleiding 
aan aan de zoombreedte.  
 

Stap 3 
Stik de zoom, houdt de vouw tegen de geleiding . 
 
 

Coverlock zomen 

De BERNINA Coversteek zoomgeleiding zorgt 
voor accurate plaatsing van de bovenkant van 
de zoom zodat de coversteek de onafgewerkte 
rand aan de verkeerde kant goed afwerkt. 
Deze geleiding is geschikt voor toeslagen van 2 
tot 2,5 cm en werkt bij zowel gebreide als 
geweven stoffen.  



Deze smalle, onopvallende afwerking is fantastisch 
voor sjaals, servetten, lingerie, blouses, ruches en 
avondkleding die gemaakt is van hele dunne stoffen.  

Machine instellingen 
 BERNINA overlock inrijgen voor een 3-draads rolzoom 

met de rechternaald (zie handleiding voor de specifieke 
instellingen). 

 

Stap 1 
Rijg de overlock in voor een 3-draads rolzoom, pas de 
draadspanningen aan zoals aangegeven in de handleiding. 
Over het algemeen zal de naalddraadspanning normaal zijn, 
de bovengrijperspanning losser en de ondergrijperspanning 
strakker. Maak een proef met de stof van het project om ze-
ker te zijn dat u de juiste instelling heeft en dat de rand goed 
ingerold wordt. Pas de instellingen eventueel nog verder aan. 
Elke stof heeft zijn eigen draadspanningsinstelling voor de 
perfecte rolzoom.  
 

Stap 2 
Zoom de gewenste rand, snij een heel klein randje van de 
stof. Als u een cirkelvormig project zoomt, laat de steken aan 
het begin en einde elkaar overlappen en fixeer de steken  
met een beetje textiellijm of werk ze af door de draadeinden 
met een borduurnaald weg te steken in de rolzoom.  
 

Tips 
 Spuit wat versteviging op de stofrand om wat 

stevigheid te creëren waardoor het voor de machine 
makkelijker wordt om de stof te rollen.  

 Snij de stof een beetje af terwijl u aan het rolzomen 
bent. De rand wordt dan mooi strak en kan goed 
ingerold worden.  

 Als de stof niet goed inrolt, controleer de snijbreedte. 
Meer afsnijden van de stof zorgt er niet voor dat de 
stof beter gaan rollen (stel de machine in op een 
grotere snijbreedte) . 

 Paats uw hand lichtjes naast de naaivoet om te voorko-
men dat de stof voor de naald wegglijdt na het snijden.  

Overlock rolzoom 



Op deze manier maakt u snel een valse zoom in blouses, 
mouwen, kinderkleding, vrijetijdskleding etc. Het  begint met 
een slimme vouw en eindigt met een netjes afgewerkte zoom.  

Machine instellingen 
 BERNINA overlock inrijgen voor een 3– of 4-draads 

steek (zie handleiding voor specifieke instellingen). 
 

Stap 1 
Bepaal de gewenste breedte van de valse zoom en voeg 
daar aan één kant een naadtoeslag aan toe (inclusief een 
beetje stof wat weggesneden kan worden tijdens het lock-
en).  
 

Stap 2 
Vouw de stof naar de verkeerde kant van de stof op 
dezelfde breedte als in stap 1 bepaald. Speldt deze omslag 
vast.    
 

Stap 3 
Leg de stof met de verkeerde  kant boven op de machine. 
Vouw de zoom naar onder naar de goede kant van de stof, 
waarbij de rand van de stof gelijk ligt met de vouw. Let op: 
dit lijkt op de vouw die gebruikt wordt bij de blindzoom 
maar hierbij steekt er geen stof naast de vouw. Rand en 
vouw lopen gelijk.   

 
Stap 4 
Lock de lagen samen en snijdt de vouw tijdens het locken 
weg. Pers de zoom.  

 
Contrasterende zoom 
Een variatie op de valse zoom is om een aparte strook 
stof te gebruiken van een contrasterende stof. Snij de 
strook op een breedte van tweemaal de afgewerkte 
breedte van de zoom plus aan elke kant een naadtoeslag 
(inclusief een beetje stof wat weggesneden wordt tijdens 
het locken). Vouw de strook over de lengte dubbel en 
strijk de vouw erin. Plaats de gevouwen strook langs de 
rand van de stof en lock deze vast. Pers de zoom.  

Overlock valse zoom 


