PADDING BEHABANDJES

WAT ZIJN PADDING BANDJES?

Padding behabandjes zijn niet gemakkt van het gewone
stevige elastiek maar worden van dezelfde stof genaaid
als de bh of bustier. Tussen de lagen stof is een zachte
vulling verborgen zoals padding of fiberfill.

WAAROM ZOU IK ZE GEBRUIKEN?

Soms kunnen gewone elastieken schouderbandjes door
het gewicht van de borsten diep in de schouder zakken.
Vooral met wat grotere cups kan dit behoorlijk pijn
doen. Padding bandjes zijn breder en zachter waardoor
het gewicht beter spreidt en de pijn vermindert.

ONTLAST JE
SCHOUDERS

WELKE MATERIALEN HEB IK NODIG?

Je hebt dezelfde stretchstof en dezelfde non-stretch cupvoering nodig waar je beha

van is gemaakt. Tussen deze lagen stof komt dan zachte padding of fiberfill. De
padding bandjes reiken maar tot net over de schouder dus je hebt daarnaast op de
rug nog schouderbandelastiek met ringen en schuiven nodig om de bandjes op je
bewegingen te laten reagere. Alles op een rijtje:
buitenkant : dezelfde stof als de beha
binnenkant : cupvoering
tussenin : padding of fiberfill
rugkant : schouderbandelastiek met schuiven en ringen

PADDING

Dit is een stof met 3 lagen, foam of fiberfill in
het midden en aan beide kanten beplakt met
charmeuse of katoeneen voering. Door de lijm
zal padding een beetje stijf aanvoelen.

FIBERFILL

Dit is een zacht vlies van losse vezels (katoen
of polyester of een menging van beide) met
groot volume. Het is zachter dan padding
omdat er geen lijm aanwezig is.

HOE MAAK IK PADDING BANDJES?
Afmetingen

Om te beginnen is er een papieren patroontje
nodig. De beste padding bandjes zijn wat
breder op de schouder. Het is beter daar een
echt patroontje met de juiste afmetingen voor
te tekenen dan maar wat op de gok te
knippen.

Lengte :
Meet vanaf de bovenhoek van de beha tot net
over de schouder zoals in de tekeningen op de
eerste pagina.

Om je op weg te helpen zitten er in deze PDF
al 2 patroontjes, een voor lycra stof en een
voor geschulpt kant. Alles wat je hoeft te doen
is de afmetingen van de bandjes te vergelijken
met je eigen gemeten afmetingen.

Breedte :
Het midden van de schouder heeft altijd een
sort holling net naast het schoudergewricht.
Duw met 2 vingers op dat deel om te bepalen
welke breedte comfortabel voelt.

Kinppen
Gebruik de kniplijn halverwege het patroon om te verlengen of te
verkorten, pas de breedte aan indien nodig.
Neem het patroon over en teken rondom het patroon 0,75cm
naadtoeslag voor de stoffen maar GEEN naadtoeslag voor de padding.
Vouw de lycra dubbel en knip de bandjes van de dubbele laag lycra.
Vouw de voering dubbel en knip de bandjes van de dubbele laag voering.
Knip de bandjes 2x van een enkele laag padding.

Stikken
Speld de lycra bandjes met de goede kant
naar beneden op de voering. Speld de
padding op de lycra, de naadtoeslagen zijn
rondom overal zichtbaar!
Stik met een rechte steek langs een lange
zijde. Tijdens het stikken zal de machine de
padding enigszins plat drukken, daardoor
kan dit hier en daar ook worden vastgezet.
De bandjes keren
Vouw de voering terug over de padding,
zorg ervoor dat de voering niet zichtbaar is
aan d goedee kant.
Speld alle lagen stevig op elkaar en speld de
bandjes ACHTER de onafgewerkte cups. Zet
dit vast met 2 rijen smalle zigzag steken,
zorg ervoor dat de padding wordt
meegestikt.
Nu kan de bovenkant van de band + het
armsgat van de cup + de bandjes worden
afgewerkt met picot elastiek.
De randen afwerken met picot elastiek
Leg het picot elastiek op de naadtoeslag;
op de goede kant van de stof met de
picots in de richting van de stof.
Stik langs de picots met een kleine zigzag
steek, rek het elastiek daarbij een beetje
uit.
Sla het elastiek om naar de binnenkant
van de stof en stik langs de gladde kant
met een kleine zigzag steek .

De dikte van de padding veroorzaakt dat de
lycra en de voering niet meer precies op elkaar
passen wanneer de voering terug is gevouwen.
Een ander probleem kan ontstaan wanneer de
lagen te stijf op elkaar worden gespeld. Zodra
de spelden verwijderd zijn zal de wat uitgerekte
lycra terugveren en kunnen er rimpels ontstaan
in de vulling.

WAT ZIJN DE
KNELPUNTEN?

Gebruik voortdurend je vingers om alles steeds
goed onder controle te houden!

AFWERKING VAN DE BANDJES
Het schouderband elastiek

Knip het elastiek in 2 gelijke stukken.
Stik aan een uiteinde een schuifje vast met
een kleine zigzag steek. Steek het andere
uiteinde door een ring en weet terug door
het schuifje.

De ring vastzetten

Steek het losse uiteinde van de opgevulde
band door de ring en vouw het rode deel
van het patroon terug.
Zet het vast met een kleine zigzag steek,
zorg ervoor dat hier en daar ook de vulling
is meegestikt.

Elastiek aan de beha-band stikken

Speld het uiteinde van het schouderband
elastiek aan het achterpand, ongeveer 5 tot
7cm vanuit middenachter en helemaal tot
aan de onderrand. Hierdoor kan het elastiek
de band niet uit model trekken.
Zet het elastiek vast met een kleine zigzag
steek aan de onderrand en de bovenrand.

Voor een achterpand met ronding

Sommige beha achterpanden (vooral grotere
maten) hebben een ronding middenachter
waardoor de band breder kan blijven dan
alleen de breedte van de sluiting. Voor dat
type band kan het elastiek met een kleine
zigzag steek aan de hoek van deze ronding
worden vastgezet en niet helemaal tot de
onderrand.

WAT ALS IK SCHULPKANT WIL GEBRUIKEN VOOR DE BANDJES?
Om schulpkant te verwerken moet het patroon altijd helemaal recht zijn aan de zijde waar het

schulpkant moet komen. De vorm van de opgevulde bandjes moet net iets anders zijn om dan toch de
gewenste breedte te krijgen.
Omdat kant meestal ietsje doorzichtig en opengewerkt is wordt de vulling eerst aan beide zijden met
voering bekleed voordat het schulpkant erbij komt.
Knippen
Gebruik de kniplijn halverwege het patroon om te verlengen of in te
korten, pas de breedte aan indien nodig.
Neem het patroon over en teken rondom het patroon 0,75cm naadtoeslag
voor de lycra en voering maar GEEN naadtoeslag voor de padding. Geef
voor het schulpkant rondom de naadtoeslag BEHALVE bij de rand waar
het schulpkant moet komen.
Vouw de lycra dubbel en knip de bandjes van de dubbele laag lycra.
Vouw de voering dubbel en knip de bandjes 2x van de dubbele laag voering.
Knip de bandjes 2x van een enkele laag padding.
Stikwerk
Speld de lycra bandjes met de goede kant
naar beneden op de voering. Speld de
padding op de lycra, de naadtoeslagen zijn
rondom overal zichtbaar!
Stik met een rechte steek langs een lange
zijde. Tijdens het stikken zal de machine de
padding enigszins plat drukken, daardoor
kan dit hier en daar ook worden vastgezet.
Vouw de voering terug over de vulling.
Speld het schulpkant er op (stevig door alle
lagen heen!). Zorg ervoor dat de voering niet
zichtbaar is vanonder de diepste delen van
de schulpen.
Stik de lagen met een stikkende (3 staps)
zigzag steek op elkaar.

Speld alle lagen stevig op elkaar en speld de
bandjes ACHTER de onafgewerkte cups. Zet
dit vast met 2 rijen smalle zigzag steken,
zorg ervoor dat de padding wordt
meegestikt.
Nu kan de bovenkant van de band + het
armsgat van de cup + de bandjes worden
afgewerkt met picot elastiek zoals eerder
beschreven.

KAN IK PADDING BANDJES GEBRUIKEN IN BADKLEDING?
Padding bandjes kunnen ook gebruikt worden in badkleding hoewel er enkele verschillen zijn.

Wat is het verschil?

voering : bedek de vulling aan BEIDE zijden met lycra
picot elastiek : gebruik transparant elastiek in plaats van picot elastiek
schouderband elastic : gebruik geen gewoon schouderband elastiek maar maak deze bandjes zelf
Afwerken met transparant elastiek
Leg transparant elastiek op de naadtoeslag
aan de BINNENKANT van de stof en stik
het vast met met een locksteek, rek het
elastiek daarbij een beetje uit.
Vouw de naadtoeslag om naar de
BINNENKANT van de stof en zet het langs
de rand vast met een kleine zigzag steek.
Het transparant elastiek ligt nu onzichtbaar
tussen de stof in.

Zelfgemaakte bandjes
Knip 2 repen lycra van 40x3,5cm. Vouw de
lycra langs de lengte dubbel met de goede
kant naar binnen.

Leg transparant elastiek langs de
buitennaad en stik met een kleine zigzag
steek langs de lengte aan de BINNENzijde
van het elastiek zonder dit uit te rekken.
Keer de 'tunneltjes' binnenstebuiten e
gebruik ze in plaats van gewoon
schouderband elastiek.

