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Onzichtbaar ingenaaide magneten geven de zelfgenaaide jurk de gewenste
vorm

Jurk met magneten draperen
Ik naai historische tournure-jurken en was op zoek naar een
oplossing om de overrok te kunnen draperen, waarbij het
niet nodig is de overrok aan de onderrok te bevestigen. De
reden voor deze wens: Ik wil de mooie onderrok ook
afzonderlijk kunnen dragen, zonder dat men de
bevestigingslussen ziet. Toen kwam ik op het idee, aan de
binnenkant van de overrok innnaaibare magneten (www.
supermagnete.it/dut/group/sew-in) van supermagnete.it te gebruiken. Ik besloot,
acht kleine zakjes te naaien, waar ik de magneten in kon stoppen. Deze zakjes
werden daarna aan de rok bevestigd.
...
Allereerst knipte ik de stukken stof voor de "zakjes" op maat.
Ik richtte me direct naar de grootte van de magneten van
het type M-SEW-04 (www.supermagnete.it/dut/M-SEW-04).
Ter voorbereiding werkte ik alle open zijdes van de stukken
stof af.
Daarna naaide ik de magneten door het pvc-folie op de stof,
zodat de magneet niet te veel in het zakje kon rondglijden.
Tijdens het naaien moet men opletten, aangezien normaal
gesproken veel onderdelen van een naaimchine (steekplaat,
ev. naaivoet, naald) ferromagnetisch zijn en de magneet
daardoor blijft hangen.
Aangezien mijn overrok erg zwaar was (meer dan 600 gram)
en de drapering ook snelle bewegingen moest uithouden,
stelde ik al snel vast, dat eén magneet per zakje niet
voldoende was en veranderde daarom het aantal magneten
per zakje tot 2. Daarvoor gewoon een tweede magneet op
de reeds vastgenaaide leggen en opnieuw vastnaaien.
Bij een lichtere jurk zou eén magneet vermoedelijk voldoende zijn.
Ik naaide het zakje met een naad rondom dicht. Daarna
naaide ik het zakje aan de binnenkant van de overrok vast.
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Ik naaide alle 8 zakjes op de gewenste plekken aan de
binnenkant van de overrok vast. Daarbij is het belangrijk,
dat men op de juiste polariteiten let, zodat de magneten
elkaar dan ook aantrekken en niet afstoten.
Nu kon ik alle magneten aan elkaar bevestigen en kreeg het
gewenste eindresultaat.
Innaaibare magneten kopen (www.supermagnete.it/dut/
group/sew-in)

Opmerkingen
• Alternatief 1: Natuurlijk kan men de magneten ook direct (zonder zakje) op de
stof naaien. Dan volstaat ook eén magneet.
• Alternatief 2: De zakjes aan drie kanten dichtnaaien, dan de magneet erin
stoppen en de laatste kant dichtnaaien. Daarmee is het gevaar, dat de magneet
aan de naaimachine blijft vastzitten, kleiner.
Gebruikte artikelen
16 x M-SEW-03: Innaaibare magneten 18 x 2 mm vierkant (www.supermagnete.it/
dut/M-SEW-03)
16 x M-SEW-04: Innaaibare magneten 18 x 2 mm rond (www.supermagnete.it/dut/
M-SEW-04)
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