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Paper-Piecing – Foundation-piecing.
Deel 1.

Paper-piecing, wordt ook wel foundation piecing, flip and sew, sew and flip of sew by number
genoemd.
Het is een gemakkelijke techniek waarbij lapjes stof met de naaimachine op volgorde van cijfers
op een ondergrond (= foundation) genaaid worden.
Als ondergrond kan papier, luier inlegvelletjes, vlieseline L 11 en theezakjes papier gebruikt
worden. Van deze materialen is theezakjes papier (ook wel “Leave-on” papier genoemd) het meest
geschikt.
“Leave-on” papier is dun, sterk en transparant. Er kan gemakkelijk met potlood ( 2B) op getekend
worden, en het hoeft na voltooiing van het werkstuk niet perse verwijderd te worden. Wil je het
wel weghalen, dan worden de steken niet beschadigd.
Papier heeft als voordeel dat het patroon geprint kan worden, maar het nadeel is dat het na
voltooiing moet worden verwijderd. Beschadiging van de steken is dan niet altijd te vermijden.
Luier inlegvelletjes en vlieseline L-11 zijn rekbaar, waardoor het blokje kan vervormen.

Teken het patroon van het blokje over op een
ondergrond, bv. op “Leave-on” papier.
Neem ook de nummers die op het patroon
staan over. In dit voorbeeld dus de nummers 1,
2 en 3.
De kant van de ondergrond waar u op getekend
heeft noemen we de getekende kant.
De andere kant noemen we de achterkant.
Op de getekende kant wordt genaaid en op de
achterkant worden de stofjes geplaatst.
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Blz 1

Zoek van het zo juist getekende blokje vak “1”
op.
Knip een stukje stof uit dat aan alle kanten
ongeveer 7 mm groter is dan vakje “1”.
Leg het geknipte stukje stof met de goede
kant naar boven op de achterkant van de
ondergrond (dus op de ongetekende kant).
Kijk aan de getekende kant of de printstof
vakje “1” wel helemaal kan bedekken en speld
het vast.

Zoek nu op je blokje het vakje “2” op. Knip een
lapje uit dat weer aan alle kanten ong. 7 mm
groter is dan vak “2”. Leg dit lapje met de
goede kant naar onderen op het eerste
printstofje
(dus goede kant op goede kant) op de lijn
tussen vlak 1 en 2 en houd het vast.
Controleer aan de getekende kant of de
naadtoeslagen van beide stofjes gelijk liggen
en speld ze vast aan de ondergrond.

Plaats het werkstuk met de getekende kant
naar boven, onder de naald van de naaimachine
(de opgespelde stofjes liggen nu onder en u
kunt ze dus niet zien).
Naai met een rechte steek
(steekgrootte 2 ½) de getekende lijn tussen
vakje “1” en “2. Je hoeft niet aan- of af te
hechten als je een paar steken vóór en ná de
kruising met een andere lijn begint en eindigt.
Om het duidelijk te kunnen zien is hier de naad
met rood naaigaren genaaid.

© Laurierboompje

Blz 2

Knip de overtollige zoomtoeslag van de
genaaide naden gelijk en vouw stofje “2” om.
Strijk eventueel glad.

Zoek op je blokje vlakje “3” op.
Knip van stof een lapje dat aan alle kanten
weer ong. 7 mm. groter is dan vakje “3” en
herhaal de handelingen die je al eerder bij
vakje “2” uitvoerde.

Vouw lapje 3 om en strijk glad.
Knip het overtollige materiaal van je blokje
rondom, langs de buitenlijnen van de
naadtoeslag af.
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Blz 3

