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Naaien voor beginners 

 

Ik heb een leuke naaicursus gevolgd. De cursus was lekker praktisch en aan het einde van 

elke avond ging ik met iets leuks naar huis. Echter miste is hierbij wel de basale uitleg van 

een aantal termen. Behalve dat je een steek moet kiezen en een naald moet pakken 

passend bij de stof die je gebruikt, kun je namelijk een aantal zaken instellen op de 

naaimachine. Ik had behoefte aan een kort en bondig overzicht. So here it comes… 

Steekpunt 

Dit is simpelweg het punt waar de naald door de stof heen gaat.  

Steeklengte 

Oké een eerste inkoppertje. Met deze knop bepaal je de steeklengte. Haha. Anders gezegd, 

de afstand tussen twee steekpunten. Mijn machine kun je instellen van 0,0 tot max 4,5 mm. 

Hierbij geldt logischerwijs dat bij 0 de steekpunten op elkaar liggen en bij 4,5 mm er 4,5 mm 

tussen de steekpunten zit. Mijn machine geeft bij een gekozen steek automatisch de 

aanbevolen steeklengte in. Maar bij mijn vorige naaimachine zat ik bij een rechte steek 

meestal zo rond de 2,0 tot 2,5 mm.  

Een kleine tip hoe dikker de stof, de naald en het garen, des te groter moet de steek zijn. 

Steekbreedte 

Deze instelling is alleen relevant wanneer er sprake is van een steek die ook naar opzij komt. 

Bijvoorbeeld een zigzag steek. Wederom geeft mijn machine bij de gekozen steek 

automatisch de aanbevolen steekbreedte weer. Maar de breedte is aan te passen van 0,0 tot 

7,0 mm (0,0 is smal en 7,0 is breed). Maar meestal heb ik een breedte van 2,5 tot 3,0 mm.  

Naaisnelheid 

De stand van de knop voor de naaisnelheid bepaalt de snelheid wanneer je het pedaal 

volledig indrukt. 

Draadspanning 

Voor mijn machine staat deze nu standaard op vier ingesteld. Voor een lagere spanning 

moet je met het getal omlaag en om een hogere draadspanning te krijgen moet het getal 

omhoog.  

Een kleine tip: als je bij een rechte steek aan de onderkant gewoon een rechte draad ziet 

lopen, dan moet de spanning omhoog. En zie je aan de bovenkant de onderdraad door de 

stof komen dan moet de draadspanning naar een lager getal. 

Naaivoetdruk 

Deze wordt altijd in de fabriek op gemiddeld ingesteld en in principe zou je deze niet hoeven 

te veranderen. Alleen bij hele dunne stoffen moet je de druk verminderen en bij hele zware 

stoffen juist verhogen. Maar om eerlijk te zijn heb ik dat tot op heden nog nooit hoeven doen.  
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Mijn meest gebruikte instellingen 

Type steek Steeklengte Steekbreedte 

Rechtdoor stikken 2,0 tot 2,5 mm Niet van toepassing, 
maar dus feitelijk 0,0 mm 

Zigzag voor appliceren 0,4 tot 0,5 mm 2,5 mm 

Zigzag voor afwerken stofranden 2,0 tot 2,5 mm 3,0 mm 

 

Tot slot nog een overzichtje van verschillende naalddiktes 

Naalddikte Type stof 

9-11/65-75 Hele lichte stoffen 
Bijvoorbeeld: dunne katoen, voile, of zijde. 

12/80 Middelzware stoffen 
Bijvoorbeeld: katoen, satijn, zeildoek. 

14/90 Middelzware materialen 
Bijvoorbeeld: dikkere katoenen stof, zeillinnen, 
badstof, jeans. 

16/100 Zware materialen 
Bijvoorbeeld: jeans, outdoor stoffen, wollen stoffen 

18/110 Zware stoffen 
Bijvoorbeeld: dikke wollen stoffen, leer, vinyl, 
stoffen voor werkkleding 

Er zit wat overlap tussen de verschillende naalden. Verder heb ik als hulpmiddel ook gewoon 

een doosje jeans naalden, en een doosje jersey en tricot naalden gekocht. Stond het meteen 

op het doosje hihi. 

 

Dit was een theorielesje voor beginners. Hopelijk heb je er iets aan . 

Liefs! 

Miss Friszz 


