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Rits toepassingen
Uitgevonden in de 19e eeuw, de rits is een verbazingwekkend idee wat
we eigenlijk nu vanzelfsprekend vinden. Stel je eens voor hoe je je
kleding aan en uit zou moeten trekken zonder gebruik te maken van
ritsen. Er zijn verschillende soorten ritsen en meer toepassingen voor
zo’n beetje elk type project—japonnen, rokken, portefeuilles, tassen
en nog veel meer.
Op de volgende pagina’s worden basis ritstechnieken besproken:
 In het midden van het project geplaatste rits
 Zichtbare rits
 Blinde rits

Anatomie van een rits

Ritsen
Traditionele rits – Wordt hoofdzakelijk gebruikt in naden van
rokken en pantalons en bij halsopeningen van truitjes en japonnen. Traditionele ritsen zijn dicht aan de onderkant en
worden van boven naar beneden open geritst (zie foto links).

Bovenste
ritsstoppers

Blinde rits – Makkelijk in te zetten m.b.v. een speciale
naaivoet die de polyester ritstandjes weghoudt zodat de rits
exact op de naadlijn van het project gestikt kan worden. EenRitsen worden ge- maal dichtgeritst is alleen de druppelvormige ritstrekker
meten aan de hand zichtbaar.
van de lengte van
de ritstandjes tus- Een ander type rits welke vaak gebruikt wordt in sportkleding
sen de bovenste en is de deelbare rits waarbij de ritstandjes van plastic of metaal
onderste ritsstop- gemaakt zijn. Een apart type rits is de broekrits met extra
pers.
brede ritsbandjes en extra zware metalen ritstandjes.

Glijder

Ritstandjes:
Kunnen van
polyester, nylon
of metaal zijn

Rits
trekker

Onderste
Ritsstoppers

Ritsbandjes
Ritsvoet #4

Ritsvoeten
Het is bijna onmogelijk om zonder
ritsvoet een rits netjes en onopvallend
in te zetten waarbij heel dicht tegen
de ritstandjes gestikt wordt. BERNINA
heeft verschillende ritsvoeten zoals
hier getoond.

Ritsvoet #4D

Ritsvoet met
geleiding #14D

Blinde
ritsvoet #35

Ritsvoet met
glijzool en
geleiding #54

Rits tips
Indien mogelijk, gebruik een rits die 4 tot 10 cm langer is dan
de opening waar de rits ingezet gaat worden. Hiermee
voorkom je dat je rond de glijder en trekker moet naaien. Sluit
de rits voor het stikken zodat de trekker en glijder helemaal
aan de bovenkant van het project zitten, open de rits wanneer
je de rits gelijk maakt met de bovenrand van het project.
Gebruik een ruime naadtoeslag—2—2.5 cm—voor de naad
waar de rits ingezet gaat worden. Voeg deze naadtoeslag alleen toe op de plaats waar nodig als je het project uitknipt.
Strijk een reep vlieseline, 2,5— 6,5 cm breed op de achterkant
van de stof van elk van de twee stukken waar de rits ingezet
gaat worden, zodanig dat de naadlijn bedekt is.
Indien nodig, werk eerst de naadtoeslagen af voordat de rits
ingezet gaat worden.
Traditionele ritsen zijn makkelijk korter te maken als je een
kortere rits nodig hebt.
Bepaal de juiste lengte door van boven naar beneden te meten. Maak een zigzagsteek op de plaats (transporteur naar
beneden) over de ritstandjes op het gemeten punt en knip de
rits onder de zigzagsteek af.
Tip: Open borduurvoet #20/20C/20D is hierbij heel praktisch.
Als de machine een naaivoetherkenning heeft, selecteer de naaivoet die je gebruikt. Hierdoor wordt de
naaldpositie zodanig aangepast dat de naald niet de
naaivoet raakt en breekt.
Wanneer je aan beide zijden van de rits gaat doorstikken, naai telkens in dezelfde richting (van boven
naar beneden) om te voorkomen dat de stof gaat
trekken. Met name bij kledingstukken is het belangrijk
dat de stof volledig glad blijft rond de rits.
Voor een perfect stiksel kun je het beste voet #14
(alleen oudere modellen), voet #14D (voor modellen
met ingebouwd boventransport), of voet #54 (voor alle
modellen). Pas de geleiding aan op de gewenste afstand van de naald en laat de buitenrand van de
geleiding gelijk lopen met de naadrand waardoor het
stiksel exact parallel komt.
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Rits in het midden van het project
Een mooie toepassing voor een hals. Het inzetten van een rits
onder een naad is eenvoudig te begrijpen en makkelijk te leren.
De rits wordt geplaatst achter een vastgeregen naad en aan de
bovenkant langs de rand vastgestikt. De rijgdraad wordt verwijderd zodat de rits toegankelijk is.

Machine Instellingen
 Rechte steek, verschillende steeklengtes (zie hieronder)
 Terugtransportvoet #1/1C/1D
 Ritsvoet #4/4D, 14/14D of Ritsvoet met glijzool en
geleiding #54 (zie vorige pagina)
 Naaldpositie uiterst links of uiterst rechts waar nodig (zie
hieronder)
Stap 1
Bepaal waar de rits eindigt en markeer dit punt. Naai de naad,
gebruik een normale steek (2.5 mm steeklengte), vanaf het gemarkeerde punt naar beneden tot aan de onderkant van de stof.
Gebruik een rijgsteek (4-5mm lengte) vanaf het gemarkeerde
punt naar boven toe tot de rand van de stof. Pers de naad open.
Stap 2
Plaats de rits met de bovenkant naar onder op de naadtoeslagen
op het geregen deel van de naad, laat de ritstandjes gelijk lopen
met de naadlijn; speld de rits vast. Tip: De rits kan ook vastgemaakt worden met Wonder Tape, een 0,5 cm dubbelzijdig plakband wat niet schadelijk is voor de machine. Het tape lost op
tijdens het wassen
Step 3
Bevestig de ritsvoet aan de machine. Tip: als je een machine hebt
met een ingebouwd boventransport is ritsvoet #4D de beste keus
omdat dit zowel de rits als de stof gelijkmatig onder de naald
transporteert zonder dat de lagen t.o.v. elkaar verschuiven.
Stap 4
Plaats de stof met de goede kant boven onder de stof onder de
persvoet, zodanig dat de machine start aan de onderkant van de
rits. Verplaats de naald (uiterst rechts of uiterst links) en stik
naast de ritstandjes. Begin bij de naad, naai ongeveer 0,5 cm,
draai de stof een kwartslag en stik door tot de bovenrand van de
stof (zie tekening hiernaast) .
Stap 5
Herhaal dit voor de andere kant
van de rits, verplaats hiervoor
de naald.
Stap 6
Verwijder de rijgsteken.

Start hier

Klik hier voor video!
Probeer een ander manier om
een rits in te zetten zonder
rijgen!

Blinde rits
Blinde rits, zo enoemd omdat deze rits vastgestikt wordt op de
naadlijnen en volledig onzichtbaar is als de rits gesloten is. Het
lijkt alsof de naad gesloten is en het enige deel van de rits wat
zichtbaar is, is de ritstrekker. Dit maakt het een perfecte sluiting
voor kleding waarbij een ononderbroken lijn gewenst is. Tip: De
naad wordt pas gesloten nadat de rits ingezet is.

Machine instellingen
 BERNINA Blinde ritsvoet #35
 BERNINA Ritsvoet #4/4D
 Rechte steek
 Naaldpositie midden
 Naaldstop boven/onder ingeschakeld
Stap 1
Bevestig de blinde ritsvoet #35 aan de machine
Stap 2
Plaats het linker ritsbandje op het linker deel van de stof
waarbij de ritstandjes gelijk lopen met de naadlijn, goede
kanten op elkaar. Naaldpositie in het midden, plaats de ritstandjes in de linker tunnel van voet #35. Naai tot de voet bij
de ritsglijder komt. Tip: De linkerkant van de rits is die kant
van de rits die je ziet als de rits al ingezet is. De volgorde van
inzetten is niet belangrijk—zowel links als rechts kan het
eerste worden gestikt.
Stap 3
Plaats het rechter ritsbandje op het rechterdeel van de stof,
waarbij de ritstandjes weer gelijk lopen met de naaldlijn,
goede kanten op elkaar. Controleer of de rits niet gedraaid
is. Plaats de ritstandjes in de rechter tunnel van de voet en
stik zoals aangegeven voor de linkerkant.
Stap 4
Stik de rest van de naad onder de rits dicht m.b.v. een gewone ritsvoet. Sluit de rits en daarmee de naad.

Klik hier voor Video!

Zichtbare rits
Gebruikt bij vrijetijds kleding, sportkleding, portefeuilles en
boodschappentassen. Bij deze rits worden de ritstandjes niet
bedekt maar zijn ze onderdeel van de stijl van het project. De volgende instructies zijn voor een zichtbare rits in een zakopening.

Machine instellingen
 Ritsvoet met glijzool en geleiding #54
 Rechte steek, 2.5mm steeklengte
 Naaldpositie uiterst rechts of uiterst links

Stap 1
Plaats een stuk stof als beleg met de goede kant naar
beneden over het plaats van de zak. Markeer een
rechthoekige opening op het beleg. De opening moet net
zo lang zijn als de rits en breed genoeg om de ritstandjes
te laten zien. Stik deze rechthoek vast met een rechte
steek, steeklengte 2.0 mm.

Stap 2
Knip door het midden van de opening en richting de hoeken
zoals de rode lijn in de tekening hierboven. Haal het beleg naar
de verkeerde kant van het kledingstuk en pers.

Stap 3
Plaats de rits achter de opening, centreer de ritstandjes;
speld de rits aan de stof.

Stap 4
Gebruik ritsvoet #14/14D of #54, verplaats naald zodat
deze net naast de ritstandjes staat en stik de rits aan beide
zijden en over de onderkant. Optioneel: Gebruik ritsvoet
#14D of #54, verander de naaldpositie en de geleiding en
stik ongeveer 0,5 cm vanaf het vorige stiksel.
Stap 5
Als de rits vastgestikt is, wordt de zakingang rondom
doorgestikt.

Klik hier voor de video!
Kijk voor een andere zichtbare
rits gestikt op de stof.

