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Stof Garen naaien Garen afwerken Naald Bijzonderheden

Stretch stoffen geweven
voor lingerie

Seraflex fantastisch
elastisch

Alterfil S dikte 150 of
Universeel naaigaren

Seraflock moussegaren
of

Universeel lockgaren

Stretchnaald
dikte 75

Seraflex is rekbaar
stretchgaren voor recht

stikken mét rek
Alterfil is iets rekbaar, past

goed bij de stof
Seraflock is zacht en

huidvriendelijk

Stretch stoffen geweven
voor bovenkleding

Seraflex fantastisch
elastisch

Alterfil S dikte 150 als de
stof dun is of

Universeel naaigaren

Universeel lockgaren
serafil 120/2 of Alterfil S

dikte 150

Stretchnaald
dikte 75

Seraflex is rekbaar
stretchgaren voor recht

stikken mét rek
Alterfil is iets rekbaar, past

goed bij de dunne stof

Stretch stoffen geweven
jeans / spijkerstof

Seraflex fantastisch
elastisch

Universeel naaigaren
of een dikker garen zoals

extra sterk garen of
Polycore cotton denim

doc

Universeel lockgaren zoals
serafil 120/2 of Alterfil S

dikte 150

Stretchnaald dikte 90 
evt. jeansnaald vanaf

dikte 90

Als de stof zwaar is of het
model aangesloten adviseren
wij om extra sterk garen te

gebruiken (dikte 36) of
Polycore Cotton dikte 75
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Stof Garen naaien Garen afwerken Naald Bijzonderheden

Gebreide stretch stoffen
zoals jersey

Seraflex fantastisch
elastisch

Alterfil S dikte 150 als de
stof dun is of

Universeel naaigaren

Universeel lockgaren zoals
serafil 120/2

Seraflock voor op de huid
gedragen kleding

Jersey Ballpoint
dikte passend bij de

stof

Seraflex is rekbaar
stretchgaren voor recht

stikken mét rek
---

De jerseynaald heeft een
afgeronde punt waardoor deze

tussen de draden van het
breisel door gaat. Gebruik voor
jersey nooit een andere naald

Mantelstoffen

Universeel naaigaren
Voor doorstikken een

dikker garen zoals Saba
dikte 50 of 30, Seralon

dikte 30

Universeel lockgaren zoals
serafil 120/2 of Alterfil S

dikte 150

Universele naald
dikte passend bij de

stof

Gebruik voor het doorstikken
ook eens een multicolor garen

voor een instant decoratief
effect. 

Jeans / spijkerstof

Universeel naaigaren of
extra sterk garen

Voor doorstikken een
dikker garen zoals Saba
dikte 50 of 30, Seralon

dikte 30

Universeel lockgaren zoals
serafil 120/2 of Alterfil S

dikte 150

Jeansnaald dikte
passend bij de stof

Voor doorstikken kan
een jeans-

tweelingnaald
gebruikt worden

Katoen
Universeel naaigaren

of katoenen garen

Universeel lockgaren zoals
serafil 120/2 of Alterfil S

dikte 150
Universele naald
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Stof Garen naaien Garen afwerken Naald Bijzonderheden

Zijde
Alterfil S dikte 150

of universeel naaigaren

Universeel lockgaren zoals
serafil 120/2 of Alterfil S

dikte 150
Seraflock moussegaren als

de zijde op de huid
gedragen wordt

Microtex naald dikte
passend bij de stof

Alterfil heeft een anti-
rimpelcoating zodat de naden

met de strijkbout glad te
strijken zijn.

Na het fixeren kunnen naden
wel losgehaald worden

Linnen Universeel naaigaren
Universeel lockgaren zoals

serafil 120/2

Universele naald
dikte passend bij de

stof

Wol
Universeel naaigaren

voor dunne wol Alterfil S
Universeel lockgaren zoals

serafil 120/2

Universele naald
dikte passend bij de

stof

Leer dik
Extra sterk garen, saba
dikte 30 en 50, seralon

dikte 30
geen

Leernaald dikte
passend bij de stof

De leernaald heeft een
driehoekige punt, hij snijdt

door het leer

Dun leer en
kunstmaterialen zoals

lakleer

Extra sterk garen of
universeel naaigaren Geen

Superstretchnaald
dikte passend bij de

stof

Superstretchnaald is extra
sterk en maakt geen gaten

zoals een leernaald
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Naald Gebruik
Universeel Voor het “gewone” naaiwerk geschikt voor gebruik met universeel naaigaren en de

meeste stoffen

Tweelingnaald universeel Sierstiksels en doorstikken. Denk ook eens aan een siergaren zoals een polysheen
(glimmend)

Stretch Geweven stretch stoffen, niet bij jersey

Tweelingnaald stretch

Doorstikken van naden in stretchstoffen, deze wordt ook gebruikt voor jersey er is
namelijk geen jersey tweelingnaald

Gebruik als garen bijvoorbeeld Alterfil S en op de spoel metroflock. Dit moussegaren is
zacht voor de huid en iets rekbaar voor het rekbaar houden van de naad. Wind het

moussegaren losjes op de spoel met de hand

Metallic Doorstikken  van naden met metallic garen
Het oog van deze naald is extra gepolijst voor een betere doorvoer van metallic garen

Embroidery Borduren met de borduurmachine

Embroidery gold
Borduren met de borduurmachine.

Deze naald heeft een anti-kleef oppervlak zodat er geen lijm resten van bijvoorbeeld
vliesofilm aan blijven plakken

Tweelingnaald embroidery Doorstikken van naden met sier- en borduurgaren zoals polysheen en polysheen multi

Tweelingnaald ajour en
ajournaald

Sierstiksels met allerlei soorten garen. De ajournaald maakt gaten in de stof.
Gebruik bij de ajournaald siersteken voor een extra mooi effect

Jeans Stikken van jeansstoffen en ook van stugge stoffen zoals canvas
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Naald Gebruik
Superstretch Dun leer en kunstmaterialen

Ook gebruikt in overlockmachines

Leer Dikker leer, deze naald snijdt een gat in het leer, daarom niet voor dun leer, dat scheurt
dan uit

Jersey / ballpoint
Gebruikt voor gebreide stoffen,

de afgeronde punt steekt tussen de draden door ter voorkoming van het uitrafelen van
het breisel

Microtex Zijde en micro weefsels. Ook voor stoffen met metaal garens

Dubbeloog Doorstikken met twee draden die net naast elkaar komen te liggen, vooral voor de sier
Gebruik eens twee kleuren garen of 1 universeel garen en 1 glansgaren in dezelfde tint

Topstitch Doorstikken met dikker garen door het grotere oog loopt het garen gemakkelijker door de
machine

Handicap

Deze naald heeft een klein gleufje in het ook waardoor de draad gemakkelijk ingeregen
worden kan

Laat de draad langs de naald naar beneden glijden en hij glijdt zo het oog in
Voor mensen die het niet zo goed meer kunnen zien

EL x 705

Speciale naald voor overlocks en coverlocks. Het staat in het boekje van de machine of je
deze naalden nodig hebt, ze zijn iets langer dan de gewone naalden en sommige

machines doen het niet met de gewone naalden, vandaar deze soort.

Ook verkrijgbaar in EL x 705 SUK speciaal voor tricot
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Garen Gebruik
Alterfil

Dun garen, iets rekbaar en voorzien van anti-rimpelcoating
Voor dunne stoffen, lingerie en aflocken

Universeel Voor het “gewone” naaiwerk

Borduur Polyester glansgaren voor machinaal borduren, sierstiksels

Onder
Voor gebruik op de spoel van borduurmachines meestal dunner dan universeel
garen, denk dus aan alterfil dikte 150 of lockgaren zoals serafil of trojalock

Stretch garen seraflex
Alle rekbare stoffen, dit garen heeft veel rek en is vooral geschikt voor rechte

naden in stretch stoffen zoals tricot, lycra en bijv. katoen met stretch

Metallic Sierstiksels, metallic garen heeft een briljante glans

Elastiek garen
Voor machinaal smok-werk

op de spoel van de naaimachine

Overlock
Serafil 120/2 is een prachtig dun en glad overlockgaren dat ook zeer geschikt

is voor de blindzoommachine
Trojalock is minder glad en voor sommige machines beter

Multicolor

Garen met overlopende kleuren zowel in polyester als katoen verkrijgbaar,
meestal gebruikt voor de sier en bij machinaal borduren van bijvoorbeeld

monogrammen
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Garen Gebruik
Extra sterk

Voor stikken en doorstikken, aanzetten van knopen en andere “zware”
karweitjes dikte 36

Dik
Voor stikken en doorstikken, aanzetten van knopen en andere “zware”

karweitjes
dikker dan de extra sterk (30 of 50) gebruik bij dit garen een topstitchnaald

Transparant Dun doorzichtig garen, meestal gebruikt voor vitrage

Rijg Om met de hand mee te rijgen of te lussen

Zijde
Garen gemaakt van zijde heeft een matte glans die zeer mooi kan zijn op een

zijden stof of een mooie dunne stof

IJzer Handgaren voor reparatie van allerlei kleine naadjes, knopen aanzetten etc.

Stopwol Stoppen van gaten in sokken, truien etc.

Katoen

Katoenen garen wordt van vroeger her gebruikt door kleermakers. Wordt
tegenwoordig haast niet meer gebruikt behalve door kledingmerken die eerst

hun kleding maken en later inverven, polyester neemt dan geen kleur aan
maar katoen wel

Polyester katoen garen
Polycore cotton denim doc is een iets dikker garen met polyester kern en

katoenen buitenkant wat het garen een mooie matte katoenglans geeft met
de sterkte van polyester. Voor naaien en doorstikken van alle stoffen

Tussenkoelen 1   9753 KX Haren (gn)   site: beautyvof.com   sales@beautyvof.com     shop: beautyvof.nl

https://www.beautyvof.nl/
https://www.beautyvof.com/
mailto:sales@beautyvof.com
https://www.beautyvof.nl/Naaigaren-katoen-en-zijde
https://www.beautyvof.nl/Naaigaren-katoen-en-zijde
https://www.beautyvof.nl/Naaigaren-katoen-en-zijde
https://www.beautyvof.nl/Rijggaren
https://www.beautyvof.nl/garen-alle-andere-soorten
https://www.beautyvof.nl/Dikker-garen
https://www.beautyvof.nl/Dikker-garen


Beauty VoF    -     Kleermakers-Kwaliteit voor de ModeMaker met Ambitie

De kleurcodes van
naaimachine naalden van

Schmetz

Op de schacht van je naaimachine naald staan kleuren,
zie de naald hier links. 

Op de afbeelding zie je welke kleurcode voor welke
naaimachine naald geldt.

Deze is ook apart te downloaden via onze website
beautyvof.com

Je vindt deze PDF op de pagina:
Garen naalden stoffen combinatietabel - voeg de

juiste versies samen (beautyvof.com) 

Bestel je naaimachinenaalden in onze shop
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Nawoord:

Dit document mag u afdrukken voor eigen gebruik,
maar niet vermenigvuldigd worden 

zonder toestemming van de uitgever.

Voor informatie over de prijzen van de verschillende soorten
garen en naalden 

verwijzen wij u naar onze website en webshop...

www.beautyvof.com en www.beautyvof.nl

Beauty's Blog  –  Facebook  –  Pinterest  –  Instagram  –  Shop
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