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pipingbies maken
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Onlangs vond ik deze pipingbies-maak-methode op internet. En deze is écht veel handiger dan hoe ik 
het zelf altijd deed: dat was schuine stroken snijden en aan elkaar naaien. Nu wil ik deze nieuw 
ontdekte uitvoering natuurlijk graag met jullie delen.

1  Wat heb je nodig:
 
•  Stof: ik heb een vierkante lap stof 

gebruikt van 60 cm x 60 cm. Maar dat 
was achteraf vééél te groot. Dit was 
goed voor maar liefst 13,5 meter 
pipingbies. Ahum...zoveel heb ik 
helemaal niet nodig. Ter vergelijking: een 
lapje van 25 cm x 25 cm levert je 2,4 
meter pipingbies op. 

    
•  Pipingkoord: uiteraard net zo lang als de 

hoeveelheid pipingbies die je nodig hebt. 
Qua dikte zou ik hem iets fijner nemen 
dan op de foto. Deze vind ik zelf te grof 
en ga ik dus ook vervangen....maar dat 
maakt nu voor deze tutorial even niet 
uit. 

  •  Verder: garen in de kleur van je stof, geo-driehoek, markeer-pen, stofschaar, speldjes en waar je 
niet zonder kan: je strijkijzer en naaimachine. 

2  stof voorbereiden:

•  Knip je vierkante lap stof schuin 
doormidden (foto 2). Je kunt hem eerst 
vouwen en persen, dan heb je een 
goede kniplijn. 

•  Nu leg je (met de goede kant van de stof 
op elkaar), de rechte kanten op elkaar. 
Stik deze vast (zie rode lijn in foto 3). 
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3  open persen en lijnen tekenen

•  Pers de gestikte naad open.

•  Teken op de verkeerde kant van je stof met behulp van 
je geo-driehoek paralelle lijnen op 2,5 cm afstand van 
elkaar (foto 4). 

  4  lijnen sluiten en knippen

• Vouw met de goede kant van de stof op elkaar de uiteinden tegen elkaar waarbij de            
    getekende lijnen mooi in elkaar doorlopen (foto 5). Het begin en einde ‘hangt’ aan weerskanten ‘vrij’       
    (foto 6). 

• Stik deze gespelde naad met weinig naadwaarde dicht en pers hem open. Je hebt nu een soort   
     tunnel gemaakt. En dan ga je knippen, knippen, knippen (foto 7).

•  Met als resultaat een hele berg biaisband (foto 8)

•  Leg het koord op de verkeerde kant van het biaisband en 
vouw het band er omheen. Speld het band dicht, zodat het 
koord op zijn plaats blijft (foto 9).

• Stik nu met je ritsvoetje in de kleur van je biaisband vlak langs     
    het koord. En voila! Je pipingbies is klaar om je kledingstuk   
    mee op te leuken. 
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 Voorbeelden met pipingbies:

- amber optie b in de patroonWinkel
- diverse brooke’s in the me gallery 
- Én binnenkort een geruite daisy


