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Afwerken van een lap 
 
Ik weet dat het afwerken of inlijsten van een borduurwerk niet altijd de meest favoriete bezigheid is 
van borduursters. Maar het is zo zonde als je dit achterwege laat. Daarom heb ik een beschrijving 
gemaakt over hoe ik mijn Dear Holland, maar ook de andere kleedjes heb afgewerkt. 
 
Voor de grote lappen gebruik ik voor de achterkant roomwitte fleecestof en voor de kleinere lappen 
katoen. Een gekleurd lapje is ook leuk maar let er dan op dat deze niet hinderlijk doorschijnt  op je 
borduurwerk. 
 

 
 

 
 

 
 

Knip een lap fleece stof royaal uit, wees 
hier niet te zuinig mee en knip er een 
schuine hoek af.  
 
In dit voorbeeld gaan we een 
kartelrand maken en daar kun je de lap 
niet op keren, daarom moet je een 
andere plaats creëren waar je hem om 
kan keren. 

Naai de zijkanten op de machine dicht 
en hou voldoende ruimte in het 
midden over waar je de lap straks door 
kan keren 

Trek een draad aan 4 kanten uit het 
borduurwerk, iets groter dan je de 
uiteindelijke lap wilt hebben. 
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 Maak een mal van waar je de golflijn of 
inkeping wilt hebben en teken het heel 
dun met een potlood af. 

Leg de fleecelap en de geborduurde lap 
met de goede kanten op elkaa. Zet het 
met voldoende spelden vast of rijg het 
even rondom. 
 

Naai de rand rondom met de machine en 
naai daarbij een paar millimeter binnen 
het randje.  Je zult dan later niets meer 
zien van de uitgetrokken draad en de 
potlood strepen. 

Knip ongeveer 1,5 cm van de stikrand de stof 
af. Maak knipjes tot de stiknaad waar het 
stiksel een V moet maken. Anders gaat de 
stof straks na het omkeren trekken.  
 
En knip er een boogje uit bij bollende hoeken.  
Anders krijg je daar na het omkeren een 
ophoping van stof. 
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Keer daarna de hele lap om bij de 
uitsparing die je in de fleecestof hebt 
gemaakt. 
 

Deuk alle golfjes handmatig uit en zet 
deze even vast met een speld. 

Strijk de randen met een stoomstrijkijzer 
plat. Haal wel vlak daar voor de spelden er 
een voor een tijdens het strijken eruit. 

Naai het omkeer naadje met de hand 
dicht. 
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Deze werkwijze kan je toepassen bij grote en kleine lappen. Werk je hem af met een rechte 
lijn dan is  de punt knippen op de fleecestof niet absoluut noodzakelijk. Je kunt bij een rechte 
rand je werkstuk ook op de rand omkeren. De verdere werkwijze is hetzelfde. 
 

  

Stik de lap desgewenst bij een grote lap een 
keer door om verschuiven van de lappen 
onderling te voorkomen. Dat kun je doen 
met de hand of met de machine. 


