De voering aan de binnenkant van de beha cups is
misschien niet het mooiste deel van de beha maar
het is zeker erg belangrijk!
De meeste steun voor de borsten komt meer van de
voering dan van de meestal prachtige stof aan de
buitenkant, die laatste is er vooral om het oog te
strelen ...
Naast beugels en stevig elastiek of zelfs de
powerbars is het vooral de cupvoering die de vorm
van de borst bepaalt.
Dit alles bij elkaar betekent dat de keuze van de
voering voor de cups erg belangrijk is, het moet in
elk geval een niet rekbare stof zijn om de borsten
een goede vorm te geven.

WAT ZIT ER AAN
DE BINNENKANT
VAN BEHA CUPS?

Welke opties zijn er?

gewone niet rekbare cupvoering:

Charmeuse - heel soepel vrijwel niet rekkend extra fijn breisel dat nog een klein beetje meegeeft.
Tulevoering - soepel vrijwel niet rekkend fijne tule dat nog een klein beetje meegeeft.
Stabilizer - transparante hele fijne tule zonder enige rek.

De gewone niet rekbare cupvoering kun je ook gebruiken voor het driehoekje tussen de cups.

Volume cupvoering:

Padding - foam of fiberfill aan beide kanten gelamineerd met charmeuse en daardoor een beetje stijf.
Fiberfill - zachte volumineuze losse fleece (heeft nog een extra laag voering tussen de huid nodig).

CHARMEUSE

Dit is een zacht en soepel, beetje glanzend
breisel zonder rek. Doordat het een breisel is
geeft de stof wel enigszins mee. Bij gebruik als
cupvoering zal het gemakkelijk de rondingen
van de borst volgen.

TULE

Dit is een soepele erg fijne tule. De stof heeft
geen rek maar sommige soorten kunnen nog
wel wat meegeven. Bij gebruik als cupvoering
zal het gemakkelijk de rondingen van de borst
volgen.
De tulesoorten helemaal zonder rek kunnen
gebruikt worden om de beha te stabilizeren.

Hoe verwerk je gewone cupvoering :

Speld (of gebruik spraylijm) eerst de buitenstof op de
voering en verwerk dit alsof het een enkele laag is.
Stik de naden in de cup met een locksteek en stik daarna
de naadtoeslag plat met een rechte stiksteek, liefst door
de lusjes die buiten de naad steken. Op deze manier blijft
de naad soepel.
Stik niet vlak naast de naad, de uiteinden blijven dan los
liggen en kunnne de huid irriteren (vooral de tepel).

HOE VOEG JE EXTRA VOLUME TOE AAN DE BEHA?
PADDING

Dit is een stof die uit 3 lagen bestaat, foam of
fiberfill in het midden gelamineerd met
charmeuse of katoenen jerseyvoering aan
weerszijden. Door de lijm verliest padding wat
aan volume en wordt een beetje stijf.
Eigenlijk geeft padding niet zoveel extra
volume aan de beha maar de borsten zullen
meer vooruit staan en groter lijken.

Vanwege het volume zijn deze stoffen niet
geschikt om bij de naadtoeslag te worden
omgevouwen. Voeg daarom ALLEEN BIJ DE
BEUGELNAAD een naadtoeslag toe. Daar zijn
de lagen toch al vrij dik en de padding of
fiberfill moet toch ergens worden vastgezet ...
Sommige mensen vragen zich af of de lycra
aan de buitenkant net iets groter moet zijn
om het extra volume te overbruggen. Dat is
NIET het geval. Stretchstoffen zijn erg flexibel
en zijn gemakkelijk aan te passen door beetje
bij beetje iets te rekken tijdens het spelden. Op
den duur zal het volume iets afnemen en extra
stof zal dan alleen maar gaan rinpelen.

FIBERFILL

Dit is een zachte volumineuze fleece van losse
vezels, katoen of polyester of een mengsel van
beide. Dit kan de beha een hele maat vergroten.
Voor lingerie en badkleding is de synthetische
fiberfill ideaal omdat het licht is en snel droogt.
Fiberfill is nog niet afgewerkt en moet niet in
direct contact komen met de huid, voeg altijd
een extra laag voering toe.

WAT ZIJN DE
PROBLEEMPUNTEN?

HOE VERWERK JE DE PADDING?

De padding wordt gebruikt in plaats van gewone cupvoering. Omdat de coupenaad geen
naadtoeslag heeft en dus kan beschadigen tijdens het dragen en wassen wordt de
coupenaad afgedekt met een extra reep voering.

Hoe stik je de naden aan elkaar?

Omdat er geen naadtoeslag is kan de coupenaad
niet op een gewone manier worden gestikt.
Duw de coupenaden een beetje tegen elkaar en
stik ze met een stikkende (3staps) zigzag zonder
overlapping tegen elkaar.
Knip een reep dunne cupvoering van 25mm
breed en vouw deze over de lange kant in
drieën. Zet over de hele lengte spelden dwars op
de reep om het vouwsel bij elkaar te houden.
Speld de reep met de open kant naar beneden
losjes over de coupenaad. Stik het met een grote
rechte steek vast langs beide lange zijden.

.

Hoe werk ik de bovenrand van de cup af?
Speld de cupdelen van lycra met de goede zijden
tegen elkaar en stik deze met een rechte stiksteek.
Speld de bovenrand van de lycra cup met de goede
zijde op de binnenzijde van de padding cup. Stik ze
aan elkaar met een grote rechte stiksteek op 2mm
van de rand.

Vouw de lycra losjes terug naar de goede kant van de
padding (vouw NIET de padding ook mee!!).
Speld de lycra op de padding en stik met een zigzag
steek rond de beugelnaad om de stof op z'n plaats te
houden tijdens het verder verwerken.

HOE VOEG JE EEN EXTRA LAAG FIBERFILL TOE?

De enigszins losse en luchtige fiberfill moet niet in direct contact komen met de huid. Het moet tussen 2
lagen stof worden verwerkt; de decoratieve lycra aan de buitenkant en cupvoering aan de binnenkant.

Hoe stik je de coupenaden?

Speld de lycra coupenaden met de goede kanten tegen
elkaar en stik met een rechte steek.
Herhaal dit met de cupvoering.

Duw de coupenaden van de fiberfill een beetje tegen
elkaar en stik ze met een stikkende (3staps) zigzag
zonder overlapping tegen elkaar. Blijf tijdens het
stikken een beetje duwen, dat houdt de fiberfill bij
elkaar en voorkomt dat er openingen ontstaan.

Hoe stik je alle lagen tesamen?

Speld de bovenrand van lycra en voering met de goede
zijden op elkaar. Speld de fiberfill er bovenop, denk
eraan dat de fiberfill daar GEEN naadtoeslag heeft en
op 0,75cm van de rand moet komen.
Stik de bovenrand met een rechte steek, tijdens het
stikken zal het voetje van de naaimachine de fiberfill
een beetje platdrukken. Daardoor pakt het stiksel hier
en daar ook de fiberfill mee en blijft deze op z'n plek.
Vouw de cupvoering over de laag fiberfill en steek
dwars op de bovenrand alle lagen met spelden vast.

Hoe houd je alle lagen op hun plek?

Vouw de lycra zo ver mogelijk naar de bovenrand
terug en vouw het onderste deel van de cupvoering
terug tot voorbij de coupenaad.
Speld de coupenaad van de cupvoering op de
coupenaad van fiberfill.
Let er op dat je NIET de lycra meespeldt!
Stik de coupenaad van de cupvoering op de fiberfill
met een grote rechte steek.
Vouw de lycra en de cupvoering terug over de fiberfill
en zet helemaal rondom de cup de spelden dwars op
de buitenranden. Let er op dat de fiberfill bij het
armsgat GEEN naadtoeslag heeft en het de lycra +
cupvoering 0,75cm vrij moet laten.
Stik met een rechte stiksteek de lagen vast rondom de
beugelnaad en armsgat (dus NIET bij de bovenrand)
om alles op z'n plaats te houden. zorg dat het stiksel
niet meer dan 0,75cm van de buitenrand komt,
anders blijft dit in het zicht.

