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LINGERIE PATRONEN aanpassen voor BADKLEDING
Naaipatronen die oorspronkelijk zijn bedoeld voor lingerie (van stretchstof) zijn meestal ook uitstekend
geschikt voor badkleding. De stoffen zijn wat betreft rekbaarheid gelijk aan elkaar dus aan de patronen zelf
hoeft meestal niets veranderd te worden. Het verschil zit eigenlijk alleen in de manier van afwerken en de
keuze van fournituren.

AANDACHTSPUNTEN
 Wanneer een geschulpte kantrand staat aangegeven in de beschrijving vervang deze dan door lycra. Vaak
zal een contrastkleur het model nog beter doe uitkomen.
VERGEET NIET OVERAL NADEN AAN TE KNIPPEN, er is nu geen geschulpte zelfkant meer!
 Werk alles af met transparant elastiek en niet met picot elastiek omdat dit niet bestand is tegen chloor en
fel zonlicht.
 Ook schouderbandelastiek is op den duur niet bestand tegen chloor en fel zonlicht, vervang dit door
zelfgemaakte 'tunneltjes' van dezelfde lycra als de badkleding.
 Laat een haak&oogsluiting in het kruis achterwege en stik de naden daar gewoon aan elkaar, liefst met
een blinde naad.
 Vervang de haak&oogsluiting van een beha door een bikiniclip, het is niet nodig de breedte van de behaband aan te passen. Wat plooitjes en rimpels zijn hier geen probleem omdat je over de badkleding geen
bovenkleding draagt.
 Gebruik GEEN katoen als voering in het kruisje maar mesh of sneldrogende dunne lycra!
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STOFKEUZE
De keuze van de stof hangt ook samen met het doel van de badkleding. Wanneer de kleding alleen wordt
gedragen om eens op een terrasje te zitten of een enkele keer in het water te gaan is de kwaliteit minder
belangrijk dan wanneer er intensief mee wordt gezwommen.
 Kies (vooral voor intensief zwemmen) het liefst een stevige kwaliteit lycra waarvan het breisel erg dicht is.
Dit kun je controleren door de stof iets uit te rekken en tegen het licht te houden. Naarmate de stof dichter
gebreid is zal het minder licht doorlaten. De stof is daardoor minder doorschijnend maar belangrijker; ook
erg sterk zelfs wanneer het nat is. Dat is vooral belangrijk omdat het deel waar je op zit snel slijt door het
schuren over zandkorrels of strandstoelen.
 De stof moet zowel in de lengte als de breedte goed rekbaar zijn, minimaal 12% lycra is wel aan te raden.
Pas ook op met grote motieven in prints, deze kunnen de rekbaarheid nadelig beïnvloeden omdat het
pigment in de verf de stof bij elkaar houdt.
 Gebruik een lycra die bestand is tegen chloor. Dit kun je zelf niet goed controleren maar de verkoper kan
dit soms te weten zijn gekomen via de fabrikant.
 Kies liefst een kleurvaste lycra die goed tegen fel zonlicht is bestand. Dit kun je vaak zien doordat de kleur
dan door en door in de stof zit. Vooral bij prints is dat vaak niet het geval en deze zullen in de felle zon snel
verbleken.
 Het is prettig als de lycra sneldrogend is, vooral wanneer je veel in het water bent. De meeste synthetische
stoffen drogen snel maar hoe dichter en steviger de lycra is des te langer duurt het drogen. Katoenen lycra
droogt nogal langzaam, daarom is het niet verstandig hiermee het kruisje te voeren. Dit blijft dan langer nat
dan de rest van de badkleding ...
WASSEN en DROGEN
Badkleding draag je meestal maar een beperkt aantal uren op een dag. Het is dan verleidelijk deze de
volgende dag zonder tussendoor te wassen weer aan te trekken. NIET verstandig! Vuil en bacteriën tasten de
lycra vezels aan en de stof zal sneller de rekbaarheid verliezen. Ook lang in de wasmand laten liggen heeft
hetzelfde effect.
 Spoel de badkleding meteen na het dragen altijd even uit, voeg eventueel aan het begin een klein beetje
handwasmiddel toe.
 Wanneer het tijd is voor een echte wasbeurt in de wasmachine gebruik dan een programma van maximaal
30 graden en een zacht wasmiddel.
 Na het spoelen of wassen de stof NIET uitwringen maar zachtjes overtollig water eruit knijpen. Rol
vervolgens de badkleding in een handdoek en knijp de laatste resten er uit. De badkleding is daarna al
bijna zo goed als droog.
 Berg de badkleding pas op als deze volkomen droog is, dan krijgen schimmels die de lycra (en dus de
rekbaarheid) kunnen aantasten geen kans.

RESTJES LYCRA
Bewaar kleine stukjes overgebleven lycra voor een extra randje, ruche of decoratie in een andere bikini of
badpak! Lycra stoffen rafelen niet doordat ze zo dicht zijn gebreid en de lycra vezels de stof een beetje aan
elkaar doen 'plakken'. Het is dus niet altijd nodig de stof helemaal af te werken.
Je kunt er allerlei motieven van knippen en onafgewerkt op de badkleding vastzetten. Dat mag helemaal
rondom als bij een applicatie maar ook heel simpel met een enkele steek (of knoop) in het midden zodat de
uitgeknipte vorm verder los ligt.
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AFWERKING MET TRANSPARANT ELASTIEK
Gebruik elastiek van 5 tot 8mm breed, smaller is te zwak en breder is onaangenaam in het dragen. Stik dit
eerst met de lockmachine op de aangeknipte naad aan de BINNENKANT van de stof. Vouw daarna de
aangeknipte naad om en zet het stiksel vast met een kleine zigzagsteek aan de BINNENKANT van de stof. De
steek naar rechts komt op de aangeknipte naad maar de steek naar links valt er net naast. Daardoor voel je
de overgang naar de dikkere naad niet.

ZELF SCHOUDERBANDJES VAN LYCRA MAKEN
Schouderbandjes zijn vrij eenvoudig zelf te maken van dezelfde lycra als de badkleding. Verwerk binnen in de
bandjes transparant elastiek voor extra stevigheid. De bandjes worden even breed als het elastiek, neem
hiervoor transparant elastiek van 6 tot 15mm breed, smaller is nauwelijks te verwerken en breder levert geen
gladde bandjes op.
 Knip 2 stroken lycra van een meter lang en 4x de breedte van het transparante elastiek + enkele mm
extra. Er is extra ruimte nodig voor de dikte van de naden om de bandjes te keren.
 Vouw de stroken langs de lengte dubbel en speld ze vast met de spelden dwars op de strook.
 Leg het transparante elastiek bovenop de lycra aan de onafgewerkte zijde. NIET spelden want dan gaat
het elastiek tijdens het stikken heen en weer schuiven.
 Stik het elastiek vast met een kleine zigzagsteek langs de rand aan de BINNENzijde.
 Er is nu een tunneltje van lycra ontstaan dat je binnenste buiten kunt keren. Er zijn speciale trekhaken
voor maar je kunt ook een stevige draad vastmaken aan een uiteinde van het elastiek en deze aan een
veiligheidsspeld of dikke stompe naald knopen. Deze duw je dan in het tunneltje en schuif je langzaam door
het tunneltje heen. Je trekt op die manier alles binnenste buiten.
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Natuurlijk geldt dit allemaal ook voor de patronen van Merckwaerdigh.
PATRONEN SPECIAAL VOOR BADKLEDING
BASIC - in het uitgebreide werkboek staan allerlei variaties ook als badkleding beschreven
BAD24 - 2 badpakken die op verschillende manieren zijn te variëren
BAD3 - 2 badpakken waarvan eentje ook met string achterkant
BIK61 - 2 bikin's die onderling zijn te combineren
BHB40 C en D - 2 badpakken met cup
JST6 - bandeau bikini en tankini bikini
MIX5L C en D - retro bikini slip en tankini top in grotere maten

Lingerie patronen die ook voor BADKLEDING zijn geschikt :
BIKINI TOP : vervang de haak&oogsluiting door een bikiniclip
BHB40 - A en B als beugeltop
BHL15 - alle modellen als beugeltop in grotere maten
BHS10 - A en B als soft top - C / D / E als beugeltop
BHST2 - A en B als beugeltop - C en D zonder baleinen en haak&oogsluiting als tankini top
BUS2 - A en B zonder baleinen en haak&oogsluiting als tankini top
CUPL16 - A en B als beugeltop - C en D zonder baleinen en haak&oogsluiting als tankini top
EFG40 - alle modellen als beugeltop in grotere cupmaten
MIX25 - C als beugeltop
MIX30 - B als beugeltop
MIX4 - C als beugeltop - D als tankini top
MIX5L - A als beugeltop in grotere maten
O2 - A en B 10cm korter als tankini top
PBH30 - A als beugeltop - B zonder baleinen en haak&oogsluiting als tankini top
STRAP4 - A als beugeltop - B zonder baleinen en haak&oogsluiting als tankini top
BIKINI SLIP
JST6 - A als bikini slip (de andere modellen staan al beschreven als bikini's)
MIX25 - A als bikini slip
MIX30 - C als bikini slip (model A is niet zo geschikt als bikini slip)
MIX4 - A en B als bikini slip
SH20 - alle modellen als bikini slip
SHL30 - A als bikini slip - B als RETRO hoog bikini broekje
SS1 - alle modellen als bikini string slip
SV32 - B en D als bikini slip - C als bikini string slip (model A is niet zo geschikt als bikini slip)
BADPAKKEN : verwerken zonder sluiting in het kruisje
B1 - bodies A en B
PBH30 - bodies C (string) en D
STRAP4 - bodies C en D (string)

