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Gebruik voor het maken van paspel een rits voetje. Ook 
wanneer je de paspel tussen de verschillende stofdelen 
naait gebruik je het rits voetje. Hiernaast staat een 
voorbeeld van een rits voetje. Er zijn verschillende vormen 
van de voetjes, dat verschilt per machine/merk. Zorg dat je 
het voetje neemt die niet over het koord van de paspel 
valt maar die er naast valt zodat je dicht langs de paspel 
kunt naaien. Met een gewoon naaivoetje naai je dan te ver 
van het koord af en krijg je geen strakke paspel. 

Neem een strookje stof (tricot of katoen) van 
ongeveer 4-6 cm. En ruim de lengte die je nodig 
hebt. Neem het zelfde soort materiaal als waar het 
tussen genaaid moet worden. Dus bij niet rekbare 
stof ook een niet rekbare paspel en bij rekbare 
stof rekbare paspel. Knip bij niet rekbare stof de 
paspel bij voorkeur diagonaal uit de stof.  
 
Neem een stukje koord voor de paspel. Op het 
voorbeeld is er wat dikker touw van de action 
gebruikt. Er bestaat speciaal paspelkoord en voor 
rekbaar kun je rond elastiek nemen. Dan blijft de 
paspel ook goed rekbaar. De dikte is afhankelijk 
van hoe breed je de paspel wilt hebben. Wees 
creatief! Maar let op dat je geen koord neemt dat 
afgeeft! 
 
Vouw de stof dubbel in de lengte met het koord er 
tussen. Zorg dat het koord aan beide uiteinden 
wat uitsteekt. 
 
Naai, met het rits voetje op je machine, dicht langs 
de paspel. Het voetje gaat strak langs het koord. 

 

 

Zorg dat het koord aan beide kanten een stukje uit steekt. 
Heb je de stof nog iets te breed knip dan op de 
naadwaarde die je nodig hebt de open kant van de paspel 
recht af. 
 
Bereken je naadwaarde na het doorstikken langs het 
koord. Zo zorg je dat je naadwaarde altijd correct is. 
Ongeacht welke dikte van koord je neemt. 
 
De naadwaarde reken je vanaf je stiksel. Neem de 
naadwaarde breedte die ook je 2 delen hebben waar je het 
tussen wilt naaien. Als je dan de 3 lagen op elkaar legt past 
dat precies. 
 

Je paspel is klaar! 
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Nu naai je de paspel tussen de stofdelen. Je krijgt 3 lagen. 
Leg van de patroondelen de stoffen met de goede kanten 
op elkaar met de paspel er tussen. 

Speld de 3 lagen netjes op elkaar met de randen 
exact op elkaar.  

 

 

Naai met het rits voetje dicht langs het koord alle lagen 
vast op elkaar. Hoe dichter bij het koord, hoe strakker de 
paspel! 

Nu zit de paspel op zijn plek. Heb je niet dicht 
genoeg langs het koord genaaid dan zie je nu het 
paspel stiksel nog. Naai opnieuw de lagen aan 
elkaar en dan dichter op het koord naaien. 
(Herhaal de vorige stap) Je hoeft niks uit te halen 
er komt gewoon een 2e stiksel naast. Je kunt met 
het oude stiksel ook goed zien of je dichter langs 
het koord naait. 
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Maak eventueel een sierstiksel aan de bovenkant. Als je 
dicht langs de paspel wilt doorstikken gebruik dan het 
ritsvoetje. Wil je wat verder eraf doorstikken dan kan het 
gewone voetje ook een optie zijn. Als je deze straks langs 
het koord laat naaien hou je mooi de zelfde afstand. 

Je kan nu kiezen of je het koord wil laten zitten en 
een dikkere ronde paspel wil gebruiken of een 
platte paspel.  
 
Wil je een platte paspel dan haal je nu het koord 
eruit. Strijk de paspel mooi plat. 
 
Wil je de ronde paspel gebruiken dan spel je het 
koord een stukje van de randen vast. Je steekt de 
speld door de stof en door het koord. 

 
 

 

Wanneer je het kledingstuk verder in elkaar gaat naaien 
krijg je het koord tussen de naden. Aangezien dat heel dik 
gaat worden wil je dat niet. 
 
Zorg dat het koord goed meegespeld is. (zie stap hiervoor)  
Knip nu het koord korter dan het paspel. Het laatste stukje 
van je paspel zit dan geen koord meer in. VERWIJDER DE 
SPELDEN NIET!) Hou de paspel vast bij het speld en trek 
het koord er uit. Knip het koord af. 

Naai nu je kledingstuk in elkaar zoals je anders ook 
had gedaan. Verwijder de spelden pas als de 
uiteinden van de paspel in de naden zijn vast 
genaaid. Dan blijft het koord mooi ertussen zitten. 

 

 

Veel plezier met zelf paspel maken. Ben je op zoek naar een naaiuitleg en heb je deze niet kunnen vinden. Stuur dan 

een mailtje naar info@mejn.nl 

Reacties, op- of aanmerkingen? Stuur een berichtje naar info@mejn.nl 
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