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Deze techniek leerde ik van een ervaren naaister en sindsdien is mijn blinde-ritsvoetje verbannen
tot mijn naaidoos.
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De voorbereiding
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• Pas de lengte van je rits af op je stof
(foto 1). Maak 2 markeringen met
een draadje. Het eerste draadje op
5 cm boven het einde van de rits en
het tweede op 5 cm onder het einde
van de rits (foto 2).
• Naai de volledige ‘naad’ dicht
(foto 3). Gebruik hiervoor een grote
steek tot aan het tweede draadje,
hecht en naai verder met een
gewone steekgrootte.
• Strijk de naad open (foto 4).
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• Torn het stiksel los tot aan het
tweede draadje (tot net boven het
punt waar je net gehecht hebt,
foto 5).

De rits inzetten
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• Speld de rits op de stof zodat de
ingestreken plooi samenvalt met de
tandjes van de rits (foto 6). Denk er
aan om de rits omgekeerd op je stof
te leggen zodat je ze naderhand naar
binnen kan vouwen (en dus blind
ingezet hebt).
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• Stik nu je ritsdeel met een gewone (of zelfs grotere steek) vast
m.b.v. je klassieke ristvoetje (foto 7). Hierdoor zit de rits vast en kun
je er nu gemakkelijker voor zorgen dat je 2 ritsdelen gelijk in je
kledingstuk zitten.
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• Herhaal dit voor je andere ritsdeel. Als je het ritsdeel van onder naar
boven vastspeld, zouden de 2 ritsdelen gelijk uit moeten komen.
• Als de rits goed zit en alles gelijk zit wanneer je de rits sluit, kun je
de rits definitief vastzetten (foto 8).
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• Eerst strijk je de tandjes van je rits open zodat deze bijna plat liggen.
Daarna kun je met je gewone ritsvoetje de rits vastzetten. Lijn je
naald zo ver mogelijk uit, richting de tandjes en naai de rits vast in
het ‘geultje’. Herhaal dit ook voor het andere ritsdeel.

Rits inkorten

Indien nodig, kan je een blinde rits
altijd inkorten.
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Achternaad sluiten

• Nu moet je alleen nog de achternaad
sluiten (foto 9).
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• In dit geval stik je van onder naar
boven (foto 10). Je start net onder je
tweede draadje en naait rustig naar
boven. Je gebruikt wederom je
gewone ritsvoetje en houdt de
uitlijning van je naald aan. Trek het
uiteinde van je rits een beetje opzij.
• Hierdoor kun je dichter bij je
oorspronkelijke stiksel van je rits
naaien. Eindig net naast het stiksel
van je rits (foto 11).
• Strijk je achternaad plat en als alles
goed is, zie je de rits bijna niet zitten
(foto 12).
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