
HOE ZELF EEN VLAKKE KAPNAAD TE STIKKEN + belangrijke tips 

 
Uitleg: voor een goed waterdicht stiksel van uw tentdoek of zeildoek wordt  
er altijd een zgn. ‘kapnaad’ aangelegd. Hierbij wordt de stof eerst dubbel- 
gevouwen. Uiteraard werkt dit stiksel ook extra versterkend.  
In een professioneel atelier gebeurt dit altijd met een tweenaaldsnaaimachine.  

Ook met een 1-naalds machine kan er toch hetzelfde resultaat bereikt worden met een zgn. “vlakke naad ”.  
Hierbij ligt de naad vlak op het doek en is het geheel solide en zeer keurig afgewerkt.  Stappen: 

I. Leg de twee stofgedeelten op elkaar, echter op ca. 1 cm van elkaar af(foto 1) 

Opmerk ing: later wordt deze doekcentimeter het overlappende/uitstekende stofdeel  
II.  Stik de twee stofgedeelten (foto 2)  

III.  De overlap kan worden omgeslagen(foto 3) 

IV. Sla de gedeelten open en sla het uitstekende deel om naar binnen(foto 4) 

en stik vast (foto 5) 

Nog meer uitleg? Wij hebben een zeer gedetailleerde video-uitleg – zie onder  

        

 Foto 1                                         Foto 2                                          Foto 3  

       

 Foto 4              Foto 5                                              Resultaat         

 

Het juist confectioneren van tentdoek m.b.t. binnen-/buitenzijde van het doek 
Katoen en polyester/katoen: tentdoek heeft geen binnen- of buitenkant. Let op: katoen heeft wel een  
lengte-/breedte richting.De lengterichting krimpt altijd iets meer dan de breedte, ca. 2-4% 

Nylon          : de gecoate(glimmende) kant is de binnenkant. Vrijwel geen krimp.  
All-Season : gecoate(iets donkere, glanzende) kant is de zon-/regenkant. Vormvast. Variërende trekkracht. 
Bootacryl   : gecoate(donkere) kant is de binnenkant. 

 

Naaigaren. Extra tip m.b.t. naaigaren:  
Uw stiksel moet waterdicht zijn en lang meegaan, anders is uw doekinvestering tevergeefs geweest. In onze 
webshop hebben wij tentgaren met een polyesterkern voor de sterkte, duurzaamheid, waterafstotendheid en 

rekeigenschappen plus een katoenomspinning voor de zwellende eigenschappen. In diverse kleuren. 
 
 

Diverse instructiefilmpjes 
 staat een aparte video-bibliotheek met diverse duidelijke instructiefilmpjes.   Op onze website

   
- Klik hier voor het stikken van een vlakke kapnaad en alle instructies  of scan: 

 
 
 

- Klik hier voor het inzetten van een rits in doek en de gedetailleerde instructies  of scan:       →             
 
 

 
 

- Klik hier voor het inzetten van een raam/venster in doek en alle instructies   of scan: 

http://www.esvocampingshop.com/nl/tentaccessoires/naaigaren-nl.html
http://www.esvocampingshop.com/nl/
https://www.youtube.com/watch?v=GYtt5kf5qLw
https://www.youtube.com/watch?v=Imlq5cTgutM
https://www.youtube.com/watch?v=qkpRRDGItsc

