ZEILTJE ALLEWEDER / ALLEWEDER MAN HOLE COVER

Benodigheden:

Needed:

1 voorstuk
2 zijstukken
2 ritsen
2 stukken klittebant (haak/lus)
hard band
zacht band - afwerking van de hals
4 verstevigingshoeken
3 zeilringen (+ draaiknopjes)
1 glasvezel stokje 109 cm
4 elastieken

1 front panel
2 side panels
2 zippers
2 pieces of velcro (hook/loop)
hard belt
soft belt - finishing the collar
4 triangle reinforcements
3 grommets
1 fiberglass stick 109 cm
4 elastic cords
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HET NAAIEN VAN HET ALLEWEDER ZEILTJE
Begin met de rits in de zijstukken te zetten. Vouw de stof
op de lijnen A/B naar binnen om en stik de rits met een
helft vast, zorg ervoor dat de trekker van de rits naar
binnenkant komt (om hem van binnenuit te bedienen).
Stik de figuurnaden dicht, en leg de verstevigingshoeken
aan de binnenkant tegen de vouwlijn van de achter en
onderkant, en stik de schuine kant met en zigzag steek
vast (de achter en de onderkant worden samen met de
zoom vast gestikt).
Vouw nu de achter en de onderkant op de lijnen om en
stik de zomen vast.
Werk daarna de halslijn met het daarvoor bestemde
bandje af.

zijstuk

Het voorstuk
Vouw de overslag op de middelste lijn om en stik de andere helft van de rits hieraan vast.
Stik langs dehalslijn een bandje. Vouw nu de lange gebogen kant op de lijn naar binnen om en stik
hier zachte deel van het klitteband op (knip in de bochten het klitteband iets in).
Stik nu ook het overslag aan de onderkant bij de rits vast op het zijstuk, zodat deze goed met
elkaar worden verbonden.
De bandjes
Knip nu van het harde band 9 stukjes: 6 van 10cm en 3 van 4cm, schroei de
uiteinden dicht om ravelen te voorkomen.
Stik nu de 4 elastieken op de punten C/D met de dubbel gevouwen bandjes
van 10cm vast.
Stik de 3 bandjes van 4cm (tunneltje voor het stokje) vast op de punten E/F.
Stik bij punt A nog een dubbel gevouwen bandje (10cm) waar het stokje
inschuift.
Sla de metale ogen op hiervoor aangegeven punten vast.
Maak de draaiknopjes vast op de Alleweder, maak, waar het klitteband op de
Alleweder komt vetvrij en maak met de fohn die strook een beetje warm zodat
het klitteband beter plakt.
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AFDEKZEIL/ HEAD HOLE COVER
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