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Verspringend patroon

Verspringend patroon

fig 2

Een patroonvorm dat de ontwerper de vrijheid geeft
het patroon „over de naad“ uit te breiden.
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(ook wel „spring“ of „verspring“ patroon genoemd)

fig 1

één patroon

Om te controleren of een stof
een verspringend
patroon heeft,
vouw je de stof
dubbel en leg je
de zelfkanten
van de stof
stofbreedte
tegenover elkaar.
Als de patronen
dan niet mooi op elkaar aansluiten, heb je zeer
waarschijnlijk te maken met een „verspringend“
patroon dat altijd een halve patroonlengte verder
aansluit op andere zijde van de stof.

Als er bijvoorbeeld twee banen van vier
patronen worden gesneden, is het bij
een verspringend patroon niet mogelijk
om deze zoals gebruikelijk aan elkaar te
naaien.

Om de banen
op de juiste manier aan elkaar te naaien, moet de
volgende baan een half patroon
worden verschoven.

stofbreedte
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vervolgens
nog eens
1 x baan B
en 1 x baan A

Voorbeeld: Voor een stel gordijnen zijn 5 banen nodig met een knipmaat die langer is dan 3 patronen maar korter dan 3,5 patroon. Bij een verspringend patroon is een baanlengte van 3,5 patronen dan voldoende om de tweede baan goed aan te kunnen sluiten op de eerste baan (enz. enz.) en
kunnen de 5 banen van 3,5 patronen achter elkaar geknipt worden volgens bovenstaand schema.
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Indien, bij hetzelfde voorbeeld, de benodigde snijmaat langer is dan 3,5 patronen maar korter dan 4 patronen, dan worden er eerst twee banen
van 4 patronen gesneden (A), dan één baan van 4,5 patronen (C) en vervolgens nog eens twee banen van 4 patronen (B) die beginnen op hetzelfde
patroon als waar baan C mee eindigt.
fig 6

Bij een stel gordijnen met een oneven
aantal banen is het gebruikelijk om de
halve banen aan de buitenkanten van
het stel te plaatsen. Bij een verspringend patroon gaat dat iets lastiger dan
„normaal“.
Het rechter deel van baan C komt aan
de buitenkant van het linker gordijn.
Van die halve baan zal aan de onderkant
een half patroon vervallen.
De linker helft van baan C komt aan de
buitenkant van het rechter gordijn en
daar zal aan de bovenkant een half
patroon van de halve baan vervallen.
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