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Decoratief gilet 
Door: Tracey Karkheck – BERNINA Canada 

 
 
Moeilijkheidsgraad: gemiddeld 

 
Benodigdheden 

 Patroon van een gilet (naar eigen 
keuze) 

 Hoeveelheid van de stof hangt af van 
het patroon (plus enkele centimeters 
extra voor het gekreukt effect, want 
met deze techniek zal de stof lichtjes 
krimpen ),Wij kozen de volgende 
materialen: de la Tussah zijde, dun 
linnen en zijde Matka  

 Voering, garnituren en knopen zoals 
aangegeven op het patroon. 

 2 meter scheurvlies 
 naaigaren assortie 
 naaigaren met contrasterende kleuren 
 1 of 2 klosjes elastiekgaren  
 Borduurgaren voor de machine. 
 Een hand vol kraaltjes 
 2 a 4 meter decoratief dik garen  
 Naalden met scherpe punt 120 of 

100 
 2 à 3 meter koord, dikte 1,5 - 2 mm  
 Tweelingnaald 1,6 
 Bij voorkeur BERNINA artista 730 

BERNINA accessoires 
 Voet #10, smalle kantvoet 
 Voet #30 of 32, biezenvoet 
 Voet #20, Open borduurvoet 
 Voet #3, Borduurvoet met transparante zool 
 Voet # 22, resp. 25, Koordvoet 
 Voet # 43, Vrije/hand Koordvoet 
 Voet # 24, Vrije/hand borduurvoet 
 Voet # 57, Patchworkvoet 
 Voet #42, BSR-voet 

 
Werkbeschrijving 
1. Knippen: 
Knip het voor en achterpand van het gilet (voeg rondom voldoende naad als reserve). 
Het linkervoorpand heeft 50% meer stof nodig  (zowel in de hoogte als in de breedte). 
Het achterpand is verdeeld in drie stukken die allemaal decoratief worden bewerkt .De 
twee voorpanden worden opgesmukt met diverse technieken.  
 
2. Linkervoorpand midden: 
Verstevig de stof; indien nodig;met lichte wattine. Doorstik het geheel uit de vrije hand 
met de BSR met naaigaren en motief naar eigen keuze. 
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3. Linkervoorpand aan de zijnaad: 
Op het spoel winden we elastiekdraad op en verminderen we de spanning van het 
spoelhuis. Probeer eerst een stukje op een proeflapje. Stik met de BSR of voet 24 en 
meander het volledige stuk aan de averechtse kant. Strijk het geheel aan de averechtse 
kant om het frissée effect te bekomen; let op dat je de elastiekdraad niet raakt. (De 
synthetische draad die verwerkt zit in de elastiekdraad worden door de warmte 
gefrisseerd). 
 
4. Rechtervoorpand midden: 
Bevestig een tweelingnaald en gebruik een naaigaren assortie met de kleur van de stof 
of een contrasterend kleur. Indien nodig verstevig de stof met vlieseline. Stik willekeurig 
een lijnpatroon met biezenvoet nr. 30-32 ( kijk naar voorbeeld, daar heeft men een 
ruitmotief toegepast). Gebruik eventueel cordonnetdraad om meer structuur in de 
nerven te bekomen. We stikken op ons pand ook kraaltjes met de machine. Kies de 
zigzagsteek en laat het transport zakken. Steek de kraal op de naald en stik langzaam 
de kraal vast. 
 
5. Rechtervoorpand aan de zijnaad: 
Verstevig de stof met een scheurvlies en teken twee evenwijdige lijnen op de 
rechterkant (wijdte 2,5cm) met oplosbare inkt. Versier het pand met de verschillende 
siersteken en gebruik hiervoor de transparante borduurvoet nr. 39 of de open 
borduurvoet nr. 20 en de schaallat. Gebruik hierbij kleuren assorti of contrasterende 
kleuren. Maak eerst een proeflapje met de verschillende lengtes en breedtes van de 
siersteek.Verwijder achteraf de scheurvlieseline. 
 
6. Achterpand: 
Het achterpand kan versierd worden met de volgende drie technieken die we 
voorstellen. Als je meer dan één techniek gebruikt, Is het aangeraden de tekeningen 
vooraf op een wateroplosbaar vlies te tekenen. Knip de decoratieve draden zoals 
aangegeven, knoop de uiteinden aan elkaar en leg de koordjes in de gleuven van de 
koordvoet nr 22 of 25. Kies een siersteek (bij voorkeur een steek die enkel vooruit stikt) 
en stik de koordjes op het getekende dessin. Voor de tweede techniek gebruiken we 
de open borduurvoet nr 20 en een scherpe naald. Teken de lijnen en kies een siersteek 
en stik met wit borduurgaren. Voor de derde techniek gebruiken we de koordvoet nr 
43 en 2 à 3 meter koord ( dikte 1,5-2mm ). De koord word geleid door de voet en we 
stikken uit de vrije hand op de resterende plaatsen. 
 
7. Assembleren: 
Knip de voering van het gilet en stik ze op de volgende manier. De voorpanden stikken 
we samen met een dunne passepoil, dat heeft een extra relief aan het ensemble. 
Bevestig de biezenvoet nr 30 of 32, neem een reep stof van 2,5 cm breed en plooi die 
in de lengte rondom de draad. Shuif de band onder de voet en de plooi met het koord 
past in de gleuf van de voet. Plaats de naald juist naast het koord en stik zo dicht 
mogelijk. Zo bekom je een hele dunne passepoil. Voor het assembleren van de 
voorpanden samen met de fijne passepoil gebruikt men kantvoet nr 10. Plaats de 
vingers naast de voet ( je moet de passepoil voelen) en kies de positie van de naald. 
Naai eventueel nog knopen op de gilet. 
 


