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Het overtrekken van een klassiek meubel, stap voor stap. 
 
 
Deze handleiding is bedoeld voor de mensen die over willen gaan tot het zelf herstofferen van 
een klassiek meubel, uit het oogpunt van bijvoorbeeld hobby of kostenbesparing. In deze 
handleiding zal stap voor stap worden uitgelegd wat er gedaan wordt en eventueel waarom. 
En niet te vergeten, met welke gereedschappen en materialen. Dit alles wordt extra duidelijk 
gemaakt met behulp van de begeleidende foto’s. 
 
 
Benodigde gereedschappen: 
 
Hamer (200 of 300 grams is over het algemeen ruim voldoende), 
Houten Hamer, 
Kromme Naald (een grote), 
Nietenwipper of koevoetje, 
Rechte Naald 25-30 cm, 
Retournaald (is een naald met aan beide kanten een punt), 
Tacker, 
Schaar,  
Singelhoutje. 
 
 
 



Benodigde Materialen: 
 
Blauwe Watten, 
Crin, 
Katoen (wit), 
Koppelspijkers, 
Koppeltouw, 
Naaitouw, 
Singels, 
Springveren, 
Veerlinnen, 
Vullinnen, 
Voldoende Nieten. 
 
 
De lege romp. 
 
Om te beginnen hebben we een lege meubelromp nodig. 
 

 
Foto’s 2 en 3 
Om hieraan te komen kunnen we uiteraard gewoon een lege romp kopen, maar in dit geval 
gaan wij uit van een bestaande stoel, nog gestoffeerd en wel. 
 

 
Foto’s 4 en 5 



Om de romp leeg te krijgen moeten we hem daarom eerst zorgvuldig, zonder het houtwerk te 
beschadigen, leeg slopen. Hierbij beginnen we met de nagels en nieten, gevolgd door de stof 
en het binnenwerk. En dit dan weer in de volgorde van zitting, armen, en ruggen (voor en 
achter, afhankelijk van de bevestiging). Voor het gemak als laatst alle sponningen nalopen op 
achtergebleven nieten en spijkers die een hindernis zouden kunnen vormen. 
 

 
Foto’s 6 en 7 
Eenmaal alles gesloopt staat er een kale romp voor u, klaar om gestoffeerd te worden. 
Let wel, moet het houtwerk nog gelijmd worden en indien nodig of gewenst gelakt of geverfd, 
dan is dit uiteraard het mooiste stadium daarvoor. 
 
 

 
Foto 8 

 



De Wederopbouw 
Stap 1: Het singelen. 
 
Het singelen van de onderzitting dient te gebeuren met een hoge klasse jute-singel, omdat er 
een grote kracht op komt te staan als later de veren erop komen. Om deze krachten nog eens 
extra goed te verdelen, wordt er met een hoge dichtheid van voor naar achter gesingeld, 
waarna er nog een met een hoge dichtheid van links naar rechts singels worden geweven. De 
singels worden stuk voor stuk bevestigd en aangespannen met een singelhoutje (origineel 
werden deze uit hout vervaardigd met metalen pinnen, maar zijn inmiddels ook te verkrijgen 
in goedkoper maar kwalitatief sterk kunststof). Deze spanning is ook een zeer noodzakelijke 
versteviging, om de eerste rek al uit het materiaal te halen. En omdat die eerste maar ergste 
rek al weg is kan de zitting daarna nog jaren mee. 
 

 
Foto’s 9 en 10 
 
Stap 2: Het innaaien van de veren. 
 
Voordat we beginnen met innaaien kijken we eerst zorgvuldig hoe we de veren gaan verdelen. 
Liefst niet te dicht op elkaar, maar zeker niet te dicht bij de regels, omdat de veer anders de 
regel wel eens zou kunnen raken wanneer deze ingedrukt wordt. Dat brengt uitsluitend 
bijgeluiden en verhoogde slijtage met zich mee, en dat kunnen we niet gebruiken. Het 
naaitouw blijft tijdens het innaaien nog aan de bol zitten, zorg dus dat je genoeg speling hebt 
tussen de naald en de bol om alle veren te kunnen innaaien. 

 
Foto’s 11 en 12 



Vervolgens beginnen we met het innaaien achterin, en werken we zo langs alle veren in een 
zigzag. 
 

   Foto 13 
Zoals je ziet hebben we grote steken onder en dus maar een klein steekje boven. En hier drie 
van per veer, voordat er naar de volgende veer wordt gestoken. Na alle veren gehad te hebben 
steken we nog 1 keer omhoog door een dubbele laag singels en knopen daar het touw af, door 
simpelweg een paar knopen in het einde te leggen. Hierna trekken we het touw zo strak 
mogelijk terug naar het begin, knippen we het ruim af en leggen ook hier een paar knopen in 
het touw, ditmaal zo dicht mogelijk bij de singel. Nu staan de veren definitief op hun plek en 
hoeven we niet bang te zijn dat ze later onderuit schieten en daardoor de hele zitting 
verruïneren. 
 
 
Stap 3: Het koppelen (stellen en knopen). 
 
Nadat de veren ingenaaid zijn, zijn we toe aan het koppelen van de veren. Dit heeft als doel de 
zitting op hoogte te stellen en de veren van boven op hun plaats te houden. Zo kunnen ze ook 
hier geen kant meer op en krijg je een echte stevige zitting. Allereerst zorgen we dat we 
touwen met voldoende lengte hebben. We laten het stel-touw en het knoop-touw aan een stuk 
zitten, en doen dit als volgt;  
Vanaf de bol gaan we 1 keer over de te stellen veren (in het geval van foto’s 14 en 15 drie 
stuks) van regel tot regel en nemen deze lengte ruim anderhalf keer. We leggen nu een knoop 
in het touw, NIET AFKNIPPEN!! Tot aan deze knoop hebben we het stel-touw. Vanaf deze 
knoop gaan we verder, ditmaal met anderhalf keer de lengte van het stel-touw. Dit gedeelte 
vormt het knoop-touw, en hier mogen we het dan wel van de bol knippen. Het geheel vormt 
het koppeltouw (met de knoop dus als scheiding). Dit uitmeten herhalen we totdat we voor 
elke rij veren een koppeltouw hebben. In het geval van foto’s 14 en 15 zes maal, 3 verticale 
en 3 horizontale rijen. Mocht u tijdens het slopen van het meubel een schuine koppeling 



(diagonaalkoppeling) tegen zijn gekomen, vergeet deze dan, want deze slaan we over, omdat 
het totaal onnodig is. 
 

 
Foto’s 14 en 15 
Nu is het de tijd dat we de koppeltouwen aan de regels gaan bevestigen. Dit doen we met 1 of 
2 koppelspijkers (al naar gelang de stevigheid van de regel) door de scheidingsknoop op het 
midden van de lijn die het touw over de rij veren gaat afleggen. Als ze allemaal bevestigd zijn 
kunnen we beginnen met stellen. Dit waren de kortste kanten van het koppeltouw. Dit doen 
we als eerst van achter naar voor. Maar voordat we met het touw in de weer gaan, slaan we op 
de tegenovergestelde regel 2 koppelspijkers, met een tussenruimte van maximaal 1 cm. Deze 
zijn voor de eind bevestiging. Dan kunnen we nu met het touw aan de slag. 
Dit doen we als volgt, door simpelweg, elke dat we een voor- of een achterkant van een veer 
tegen komen, daar het touw om heen te slaan. Langs de kanten gebeurt dit om de op 1 na 
hoogste veer-draad, de rest om de bovenste veer-draad. Dat we het stel-touw bij de kanten niet 
om de bovenste veer-draad doen heeft tot reden dat we de veren dan te rond naar beneden 
trekken en de veer tegen zichzelf kan stuiten. Nadat we met het touw langs de hele rij veren 
zijn gegaan, zijn we toe aan het aantrekken en bevestigen. Dit moeten we redelijk vlot doen 
om krachten te sparen voor de rest van de rijen, en toch zoveel opgelijk kracht in deze rij te 
kunnen leggen. Want wat namelijk de bedoeling is, is dat we met het aantrekken van het 
steltouw, tegelijkertijd met de andere arm de veren naar beneden drukken en enigszins naar 
ons toe trekken. Om dan ook nog eens op dezelfde tijd het eind van het steltouw tussen de 2 
spijkers door te trekken en het touw hierna met een liggende achtbeweging om de 2 spijkers 
heen te slaan. Nu kunnen we, als we de veren hoog genoeg vinden staan, de spijkers aanslaan 
zodat het touw definitief bevestigd zit. Nadat we dit met alle rijen van achter naar voor 
hebben gedaan, kunnen ze nu zijdelings, op dezelfde manier gedaan worden.  

 
Foto’s 16 en 17 



Na het stellen hebben we zo goed als het zwaarste werk gehad en kunnen we verder met het 
knopen. Let wel, als de veren nog niet helemaal goed staan, is dit onze laatste kans om ze nog 
een ietwat te verschuiven. Als er geknoopt is, staan ze ook definitief. 
Ook met het knopen beginnen we van achter naar voor. Hierbij leggen we een dubbele knoop 
om elke stel-lus plus de veer-draad. 

 Foto 18 
Zoals we hier zien, gaat het knooptouw WEL naar de bovenste veer-draad langs de kanten 
(zie foto 18 boven). Dit gebeurt echter pas nadat we de eerste stel-lus hebben afgeknoopt. 
Hierna knopen we ons een weg naar de overkant, maar slaan de kruisingen van het steltouw 
over. Aan de overkant doen we precies hetzelfde als met de eerste veer: langs de kant alle 2 de 
veer-draden afknopen (zie foto boven). Als laatst spijkeren we het touw op dezelfde manier 
vast als het stel-touw, met als verschil dat er dit keer niet zo uitbundig hoeft te worden 
aangetrokken.  
Nadat we ook dit bij alle verticale rijen hebben uitgevoerd, kunnen we de zijdelingse rijen 
knopen. Ditmaal knopen we zelfs de stel-touw kruisingen, dit om extra slijtage wegens 
zijdelingse wrijving te voorkomen. Het zou namelijk zonde zijn dat een perfecte zitting kapot  
 

 
Foto’s 19 en 20 



gaat door 2 op elkaar kapot geschuurde touwen. Eenmaal alles geknoopt hebben we het mooie 
netwerk van touwen die we zouden moeten hebben, en zijn we klaar voor de volgende stap. 
 

Stap 4: Het veerlinnen bevestigen. 
 
Nadat we het zwaarste werk van de zitting hebben gehad, kunnen we de gekoppelde veren 
afdekken met stevig veerlinnen. Veerlinnen is een dikkere linnensoort, omdat een dunnere 
linnensoort snel zou doorslijten op de veren en de touwen. Het veerlinnen bevestigen we 
boven op de regels rondom de zitting en we zorgen ervoor dat het aan alle kanten goed sluit, 
zodat de latere vulling (het crin), niet door de zitting kan wegzakken. Er mag in veerlinnen 
ingeknipt worden waar nodig, maar uiteraard met zorg, zodat ook daar het linnen goed sluit. 

Foto 21 
Stap 5: Het vullen. 
 
Voordat we gewoonweg het crin op de zitting leggen, brengen we eerst een paar vulsteken 
aan. Dit doen we voor het gemak met een kromme naald. De vulsteken zitten heel losjes en 
dienen enkel om tijdens het vullen het crin op zijn plaats te houden. 

 
Foto’s 22 en 23 



En als de vulsteken eenmaal zijn aangebracht, spreiden we er in een egale dikke laag crin 
onder. Dit doen we net zolang totdat we het hele zit oppervlak gehad hebben.  

 
Foto’s 24 en 25 
Hierna hechten we er het dunne vullinnen over. Dit schieten wij met een nietje op elk van de 
vier kanten. Dit is het mooiste moment om nog even na te gaan of er overal ongeveer 
voldoende crin zit. Zo ja, dan kunnen we verder met de volgende stap. 
 
Stap 6: Het doorrijgen. 
 
Vervolgens zijn we aangekomen bij het doorrijgen. Doorrijgen doen we met een retournaald. 
Dit omdat de steken niet helemaal door de zitting moeten, maar alleen door de crinlaag en het 
veerlinnen.  

 Foto 26 



Het doorrijgen heeft tot nut dat de zitting tijdens de volgende stappen op haar plaats blijft 
liggen en dus niet scheef naar een kant trekt.  
Ook bij dit proces laten we, net als bij het innaaien van de veren, het touw vastzitten aan de 
bol. We zetten de eerste steek rechts achter in de hoek, niet te dicht op de kant. We hoeven 
namelijk alleen het middenvlak door te rijgen. Zodra we aan de naald voelen dat we met de 
tweede punt door het veerlinnen heen zitten, steken we een ietsje schuin naar links terug 
omhoog. We moeten wel op letten, dat we niet om een slag van een veer heen zijn gegaan. 
Immers, dit kan later eventueel de vering belemmeren, of de gehele zitting uit haar behoren 
trekken. 

Foto 27 
Nu we de eerste steek hebben gehad doen we de andere 8 steken op de zelfde manier, alleen 
voor de laatste een iets grotere sprong tussen het insteken en het uitsteken. Hier knopen we 
hem namelijk af. Nadat we hem hebben afgeknoopt, trekken we het touw steek voor steek aan 
van de laatste naar de eerste toe. En als we dit gedaan hebben kunnen we het touw afknippen 
en ook hier afknopen. 

 
Stap 7: Het uitstoppen van de kanten. 
 
Nu zijn we toe aan het uitstoppen. Dit omhelst het afschieten van het vul-linnen, alsook het 
ervoor zorgen dat er genoeg vulling aan de kanten zit. Bij elk stukje linnen dat we vast 
schieten kijken we of er genoeg vulling is. Is dit niet het geval dan vullen we voldoende bij. 
Er moet een zodanige hoeveelheid geschat worden, dat als er afgenaaid wordt, we een  
 

 
Foto’s 28 en 29 
goede kant overhouden. Te weinig vulling zou er voor kunnen zorgen dat de kanten naar 
binnen staan, met als gevolg een slechte zitting, die er niet uitziet, en waarvan we de houten 



regels kunnen voelen. Een ietwat overhellende kant na hert afnaaien is niet erg, eigenlijk zelfs 
gewenst. Helt de kant teveel over, dan is dit uiteraard ook niet goed. Bij het vast schieten van 
linnen knippen we niets af, maar slaan we de omslag gewoon naar binnen. Als we dit gedaan 
hebben kunnen we afnaaien. 
 
Stap 8: Het afnaaien van de kanten. 
 
Het afnaaien van de kanten doen we in twee fases, beiden met een kromme naald. De 
bedoeling van het afnaaien is dat we een harde stevige kant krijgen, die bij het bekleden en /of 
zitten niet meer heen en weer schuift, maar voor zolang als mogelijk is op zijn plek blijft 
zitten, en tevens steun verleent onder de benen. Bij de eerste fase werken we met een 
laddersteek, waarmee we de eerste vulling al wat naar voren trekken. Per te naaien stuk 
hebben we ongeveer 4 tot 5 keer de lengte van dat stuk nodig aan touw. Daarna kunnen we 
beginnen met de eerste steek en de beginknoop. Elke steek die gezet wordt, gaat als volgt: we 
steken de naald laag in aan de zijkant, en komen er boven ongeveer een 10cm vanaf de kant 
uit. Dan steken we de naald boven ongeveer 5cm vanaf de kant weer de zitting in en komen er  

 
Foto’s 30 en 31 
weer laag aan de zijkant uit. Hierna zetten we 3 of 4 cm verderop weer een zelfde steek en 
vervolgen dit totdat de kant gedaan is. Bij de eerste en de laatste steek zien we ook hoe 
redelijk makkelijk het is om een beginknoop en een eindknoop te maken. Ook moeten we het 
touw stevig aantrekken om een mooi strak en stevig effect te krijgen. 
De tweede fase van het afnaaien doen we met de zwaluwstaartsteek. Bij deze steek dient het 
touw ongeveer 3 tot 4 veer keer de lengte van de te naaien kant te zijn. We werken van links 
naar rechts en steken ongeveer in het midden van de zijkant in, de naald schuin naar links 
gericht, en komen er aan de bovenkant ongeveer net zover van de rand uit, als dat hij aan de  

   
Foto’s 32 en 33 



zijkant er in ging. Daarna steken we de naald ca een 5 cm naar rechts weer in de zitting, en  
komen er aan de zijkant uit, waar de vorige steek er in ging. En zo vervolgen we deze steek 
ook weer, totdat de kant gedaan is. Deze steek hoeven we overigens, in tegenstelling tot de 
laddersteek, niet aan de achterkant te maken. Nu we klaar zijn met het afnaaien en een mooie 
harde kant hebben, zijn we klaar voor de laatste afwerking van de crin-zitting. 
 
Stap 9: Het piqueren (pikeren) van de zitting. 
 
Het doel van het pikeren, is het egaliseren van de zitting, zodat we een zitting krijgen waarin 
we geen kuilen, naaisteken en crin bobbels voelen. Dit doen we door eerst met los crin de 
ernstigste oneffenheden weeg te werken. In kleine putjes doen we wat minder crin dan in de 
diepere putjes en op de bobbels uiteraard nog minder. Als de laag gemiddeld 1 cm dik is, en je 
voelt geen oneffenheden meer in de zitting, zijn we klaar om er een enkele laag blauwe watten 
over te leggen.  

 
Foto’s 34 en 35 
Deze laag watten wordt nog niet definitief vast geschoten, we knippen hem alleen in bij de 
stijlen van armen en rug. Hierna trekken we er een lap katoen overheen, knippen het in en 
beginnen we met het bevestigen van alles tegelijk. Dat houdt in dat we de watten afscheuren 
(dus niet knippen) op de maat waar de sponning begint en daarna het katoen op de sponning  

 
Foto’s 36 en 37 
vast schieten. Niet te dicht in het randje van de sponning, rekening houdend met de 
meubelstof die er nog op moet komen. De afgescheurde watten gooien we niet zomaar weg, 
want daar kunnen we nu of in een later stadium kleine hoekjes of kuiltjes bij inknipsels mee 
bijvullen. Al is het beter om het inderdaad pas te doen zodra de stof eroverheen komt, waar 
we nu dus aan toe zijn. 
 



 
Stap 10: Het overtrekken van de zitting. 
 
Nu we de zitting zover hebben, is dit nog het makkelijkste om te doen. Het dient uiteraard wel  

 Foto 38 
met uiterste zorg en netheid te geschieden, omdat dit het aanzicht wordt van het gehele 
karwei.Allereerst hechten we stof op de vier kanten met een hechtnietje op. Daarna moeten 
we voorzichtig inknippen, liefst een fractie te weinig dan een fractie te ver, en we moeten ook 
de juiste hoek kiezen waaronder we inknippen. We kunnen bijvoorbeeld eerst met een oude 
lap stof proberen om de juiste hoek te vinden, omdat meubelstof veelal te duur is om even 
voor de lol te verknippen. Eenmaal de juiste hoek gevonden en de stof perfect ingeknipt, is de 
rest van de bevestiging niet meer de moeite. Die schieten we strak rondom vast en we leggen  

 Foto 39 
de hoeken zoals ze geweest zijn, of zoals we ze nu zouden willen hebben. Als de stof 
bevestigd en afgesneden is, is het enkel nog maar afwerking naar zelf gekozen wijze (nagels, 
nagelstrips of agrement). Hierna is de zitting klaar. Nu kunnen we de rest van het meubel 
afmaken. Overigens is de afwerking het laatste wat we aan het meubel doen. Eerst bekleden 
we het meubel in het geheel. 
 
 
 
 



De voorrug. 
 

Om te beginnen gaan we de lege rug voor zien van een 
verstevigende singel van boven naar beneden. Bij grotere 
ruggen kunnen er wellicht twee in, of misschien nog een van 
links naar rechts op de halve hoogte. Dit moeten we al 
naargelang het meubel een beetje schatten. De reden voor 
deze singel is namelijk dat men de rug er niet uitdrukt met het 
lichaamsgewicht bij het zitten tegen de rug. 
 
De singel hoeft in dit geval alleen maar met de losse hand 
aangetrokken te worden, dus niet noodzakelijk met de 
singelspanner. Gebruiken we deze toch, dan de singel toch 
niet te strak spannen, omdat we anders een te harde rug 
zouden kunnen krijgen. 
 

Foto 40 
 
Hebben we een maal de singel(s) gespannen, dan kunnen we 
daar het linnen over spannen. We maken voor een voorrug 
gebruik van het vullinnen. Een dikkere kwaliteit is absoluut 
niet nodig.  
Het vullinnen bevestigen we gewoon met de Tacker, strak 
gespannen van boven naar beneden en naar de zijkanten. 
Nadat het rondom bevestigd is, slaan we het linnen terug naar 
binnen en zetten het hier en daar vast met een nietje. Daarna 
knippen we wat teveel is af, tot er een mooie omslag van 1 a 
2 cm overblijft. 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 41 
 
Nu zijn we klaar voor de crin-vulling. Hiervoor leggen we 
het meubel op zijn achterrug, zodat het makkelijker werken 
wordt, op een redelijk plat vlak. 
Het is niet noodzakelijk, maar we kunnen voor het gemak 
ook hier werken met vulsteken. Zorg in ieder geval dat ook 
hier de crin-vulling goed gespreid wordt.  
 
Ook moeten we rekening houden met een eventuele borst 
(bult onderin de rug), als het meubel erom vraagt. Hier 
dienen we dan namelijk extra te vullen, in de verhouding 
waarin de borst moet komen. 
 
 
 
 
 

Foto 42 
 
 



Als de crin-vulling gereed is moeten we de voorrug nog 
even afwerken met een laagje blauwe watten. We hechten de 
watten op, en knippen het daarna op maat.  
 
Nu het op maat is geknipt is het nog maar een kwestie van 
simpel rondom vast schieten met de Tacker, en zowel de 
crin- als de wattenvulling komt niet meer van hun plaats. 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 43 
 

Als we de vulling gereed hebben, kunnen we de voorrug in 
het katoen zetten, zodat de voorrug overtrek-klaar is. 
 
We zorgen ervoor dat het katoen goed strak zit, zodat er 
straks geen ruimte van het katoen onder de stof te zien 
raakt. Als het bevestigd is, kunnen we het gewoon 
afknippen of snijden binnen de sponning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 44 
 
En dan zijn we nu ook klaar voor de laatste fase van de 
voorrug: het bekleden. 
 
Op zicht is het bekleden in deze fase een makkie. We 
leggen de stof recht over de rug, hechten het uit op vier 
punten, hechten hem weer uit op vier punten ertussen, en 
vervolgen dit totdat uiteindelijk de gehele rug bevestigd is. 
 
Nu kunnen we het teveel netjes uitsnijden (let wel vreselijk 
goed op de sponning!!), en is ook dit deel van het meubel 
klaar voor de afwerking. 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 45 
 
 
 
 
 
 
 



De achterrug. 
 
 

p 
s de 

Nu zijn we toe aan de achterrug. Het meest 
gebruikelijke is om deze bij welk meubel dan 
ook het laatste te doen, maar in het geval van 
deze fotosessie kunnen we het ons veroorloven 
van groot naar klein te werken. 
 Het eerste wat de achterrug nodig heeft is 
versteviging, hetzij een plaatje karton, hetzij 
dun, stevig linnen. Wij nemen linnen, omdat 
het makkelijker werken is.We spanne het goed 
strak en slaan het na bevestiging weer om naar 
binnen. We knippen de omslag op 1 a 2 breed 
af. 

Foto 46 
 
 
 

 
Nu gaan we de achterrug van vulling voorzien. 
Het hoeft totaal niet veel voor te stellen, het 
heeft enkel tot doel oneffenheden onder de stof 
weg te werken voor het aanzicht en het gevoel. 
 
Voor de vulling nemen we een vel blauwe 
watten en splitsen deze in tweeën. Een half 
velletje is namelijk meer dan genoeg, een heel 
vel zou te dik worden en de rug te ver uit zijn 
sponning drukken. En een hoog opstaande 
achterrug behoort gewoon niet. 
Foto 47 
 

 
 

Nu kunnen we dat gehalveerde velletje 
watten bevestigen. We schieten het gewoon 
vast met de Tacker nadat we het een beetje o
maat hebben geknipt (erop leggen en lang
sponning afknippen). 
Als dit gedaan is zijn we ook klaar met de 
vulling. 
 
 
 
 
 
Foto 48 
 
 
 
 



We zijn nu toe aan het bekleden van de achterrug. Dit is net als bij de voorrug misschien het 
makkelijkste, maar ook hier moeten we zorgvuldig te werk gaan.  
Let in alle geval op de sponningen, er zijn bijvoorbeeld oudere meubels waarbij de sponning 
niet diep is of gewoon weggesleten zijn, waardoor men met een Tacker redelijk snel naast de 
sponning schiet. 
Als de stof vastzit, snijden we hem netjes langs de sponning af, ook hier de waarschuwing, 
kijk uit om er niet uit te schieten. 
 
Mocht er toch uitgeschoten zijn, dan kunnen we altijd de kleine gaatjes met wat bijkleurend 
stopwas wegwerken en de krasjes met een lakstift. Dit beide hoort overigens bij de afwerking. 
 
 
 
Foto 49 
 
 
 
 

De armen. 
 
 
 

Beginnend aan de armen, leggen we 
allereerst een mooie hoeveelheid crin op de 
plek waar de arm komt. We maken het mooi 
rond en hard, want het moet immers goed 
steun verlenen aan onze eigen armen.  
Maar we maken het uiteraard ook niet te gek 
dik, we gaan er namelijk ook nog een laagje 
watten overheen leggen. 
 
Voor het gemak doen we elke handeling bij 
beide armen tegelijk, mede om symmetrisch 
te werk te gaan. 
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Voor de watten gebruiken we weer een 
gesplitst velletje, om te voorkomen dat de 
armen te dik worden.  
 
Ook wordt het vast schieten in de sponning 
hierdoor vergemakkelijkt en houden we ook 
ruimte voor de stof over. 
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Als de watten ook eenmaal bevestigd zijn, 
zijn we toe aan het bekleden van de armen. 
 
Het is voor de armen namelijk geen grote 
noodzaak om het in het katoen te zetten. Ook 
wordt het er niet veel makkelijker mee 
(moeilijker trouwens ook niet), het kost enkel 
meer tijd. 
 
Bij het overtrekken van de armen hechten we 
de stof strak van achter naar voor op, om 
vervolgens beide zijkanten in het midden op 
te hechten.Van daaruit werken we de hoeken 
uit, waarbij het veelal voldoende is om het 
strak aan te trekken terwijl we het vast 
schieten. Mocht er toch ruimte over zijn, dan 
werken we dit zo klein mogelijk weg. Een 
klein plooitje hier of daar kan niet echt 
kwaad, omdat het toch onder de afwerking 
verdwijnt. En dan valt het geheel buiten het 
zicht. 
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Klaar voor de afwerking. 
 
Nu we het gehele meubel hebben bekleed met de stof zijn we klaar voor de afwerking. Dit 
kunnen we op verscheidene manieren doen. We kunnen een agrement-bandje oplijmen met 
hete lijm. We kunnen met losse nagels te werk gaan, in een grote verscheidenheid aan maten 
en vormen verkrijgbaar. Ook zijn er meubels die vragen om een rok, of misschien wel (kwast-
)franje, noem maar op wat er zoal te bedenken valt. 
 

Maar het meest voorkomende, waar wij 
ook voor gekozen hebben bij deze 
begeleidende reportage, is wel de 
nagelstrip. Eenvoudig, houtsparend ten 
opzichte van de losse nagels en 
tegelijkertijd toch sierlijk. De 
buigzaamheid van de strip zorgt er ook 
voor dat er maar weinig plaatsen zijn 
waar we niet kunnen komen, 
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en qua tijd werkt deze afwerking toch ook het snelst. Kortom, de nagelstrip is gewoon  
de ideale oplossing. Als we eenmaal het hele meubel gestript hebben, lopen we het  
houtwerk nog even langs met de stopwas en de lakstift om eventuele kleine beschadigingen 
die per ongeluk toch gemaakt hebben weg te werken, en kunnen we officieel zeggen dat het 
meubel weer helemaal in orde is.  
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