
 

 

 

 

 

 

Het overtrekken van een stoel, stap voor stap. 

 
 

 

 

Deze handleiding is bedoeld voor de mensen die over willen gaan tot het zelf herstofferen van 

een stoel, uit het oogpunt van bijvoorbeeld hobby of kostenbesparing. In deze handleiding zal 

stap voor stap worden uitgelegd, hoe een stoel volgens moderne methoden opnieuw te 

overtrekken, dat wil zeggen, met een elastisch singel/polyethervulling combinatie. En niet te 

vergeten, met welke gereedschappen en materialen. Dit alles wordt extra duidelijk gemaakt 

met behulp van de begeleidende foto’s. Er wordt vanuit gegaan dat de romp al kaal gesloopt 

is, of eventueel kaal en onbekleed gekocht is.  

 

 

Benodigde gereedschappen:  
Hamer (200 of 300 grams is over het algemeen ruim voldoende),  

Nietenwipper of koevoetje,  

Tacker,  

Schaar, 

Stanley- of breekmes (liefst zo nieuw en scherp mogelijk). 

 

 

Benodigde Materialen:  
Elastische singels,  

Karton, 

Onderkatoen (of fibertex), 

Polyether, 

Vullinnen,  

Voldoende Nieten.  

En niet te vergeten voldoende afwerkmateriaal (bijv. nagelstrips of agrementband). 

 
 

 



 
Foto 1 

 

De Basis. 
 

Zoals u op foto1 ziet hebben we een lege romp al klaarstaan. Dus kunnen we direct beginnen 

bij het singelen. Om de hoeveelheid singels te berekenen moeten we kijken hoeveel we er 

nodig hebben en hoelang deze zijn. Daarbij houden we er rekening mee dat we bij het 

opspannen al ongeveer 10% rek uit de singel halen (dus als we een overbrugging van 50 cm 

hebben te bespannen, is er ca. 45 cm singel voor nodig). 

 

 
Foto’s 2 en 3 

 

Het opspannen van de singel gaat als volgt: we schieten de singel eerst aan de achterzijde, 

boven op de regel vast. Vervolgens trekken we de singel naar voren aan, houden het met 1 



hand onder spanning en schieten het vast met de tacker. Nadat we de lengse singels hebben 

vastgezet, gaan we verder met de dwarse singels. Deze vlechten we eerst om en om tussen de 

lengse singels door, om ze vervolgens weer aan een kant vast te schieten. Daarna trekken we 

ook deze singels aan en schieten ze op de laatste zijde vast. 

 

 
Foto’s 2 en 3 

 

Dit vlechten (zoals we op foto 2 zien), heeft tot doel de draagkracht van de singels te 

verdelen, wat een gelijkwaardige en dus minder snelle slijtage met zich mee brengt. 

Nu kunnen we het laatste deel van de basis doen. Het veerlinnen. Dit wordt iets ruim gemeten 

met het oog op het feit dat we het na bevestiging omslaan naar binnen. Veerlinnen kan 

namelijk bij het te kort afschieten op de rand weer los rafelen als er spanning op komt te staan 

door het zitten.De noodzaak van het veerlinnen zelf, is om te voorkomen dat de 

polyethervulling op de randen van de kale singels zou kunnen insnijden en dus vroegtijdig aan 

vervanging toe zou zijn. 

 

 
Foto 4 

 

En op foto 4 zien we het uiteindelijke resultaat van de stoffeer basis. 



De Zittingvulling. 
 

Nu zijn we aangekomen bij de zittingvulling. 

 

 

 
Foto’s 5 en 6 

De basis voor deze vulling vormt een klein stukje dun polyethet in het hart van de zitting. Dit 

geeft ons later het effect, dat de zitting er wat ronder (boller) uit gaat zien, en het qua aanzicht 

een beetje op een klassieke (hoog)stoffering lijkt. Verder heeft dit totaal geen nadere functie 

en is dus geheel optioneel. 

 

 
Foto’s 7 en 8 

 

Daarna meten we de middenlaag grof uit in een vierkantsmaat. Dit kunnen we met een 

polyetherzaag uitzagen, maar aangezien het niet meer dan 2 tot 3 cm dik polyether betreft, is 

het heel goed te doen met een scherp mes. Vervolgens leggen we het ruw gesneden vierkante 

stuk op de stoelzitting en tekenen we de contouren af met een overmaat van anderhalf tot twee 

centimeter, waarna we het kunnen bevestigen. 



 
Foto’s 9 en 10 

 

Zoals we kunnen zien op foto’s 10 en 11, bevestigen we de polyether met een tacker in het 

midden van de polyether rand en op het uiterste randje OP de houten regel. 

 

 

 
Foto’s 11 en 12 

 

Op foto 12 zien we aan het resultaat waarom. We hebben nu een mooie ronde kant gekregen. 

 

 
Foto’s 13 en 14 

 

Nu zijn we toen aan de laatste en bovenste laag. Dit wordt een wat zachtere en dunnere 

polyether (bijv. 2 cm dik koudschuim). Het meten van de vierkantsmaat gaat weer met een 

ruime overmaat, maar dit keer houden we het daarbij. 



 
Foto’s 15 en 16 

 

Want zoals we op foto’s 15 en 16 kunnen zien, knippen we de eventuele hoeken in, en 

schieten we het hoog in de sponning van de regel vast. Hetgeen dat daarna teveel is snijden 

we netjes langs de nietjes af. Het resultaat zien we op foto 17.  

 

 

 

  
Foto 17 

 

Nu is de zitting klaar om overtrokken te worden. 



Het overtrekken van de zitting. 
 

Bij het uitmeten moeten een beetje rekening houden met een kleine overmaat. Dit in verband 

met de houvast aan de stof bij het overtrekken. 5 cm in totaal voor zowel lengte als breedte is 

over het algemeen meer dan genoeg.  

 
LET OP : MEET ALTIJD HET BREEDSTE GEDEELTE 

 
 

 
Foto’s 18 en 19 

 

De meeste meubelstoffen worden geleverd bij een breedte van 140 cm, en voor de meeste 

stoelen volstaat dit ruimschoots om twee zittingen uit de breedte te halen. 

 

 

 
Foto’s 20 en 21 

 

Nadat de stof is uitgesneden hechten we het losjes, maar recht, op. Het eerstvolgende dat we 

daarna doen, is de hoeken inknippen. Dit doen we door de stof recht langs het in te knippen 

punt om te slaan, en dit haaks op het in te knippen punt af te tekenen, zoals op foto’s 21 en 22. 



 
Foto’s 22 en 23 

 

Vervolgens knippen we langs de krijtlijnen in en  hechten we de hoeken vast. 

 

 
Foto’s 24 en 25 

 

Hierna schieten we de stof helemaal vast, te beginnen in het midden van elke kant, en werken 

we zo helemaal naar de hoeken toe. Op deze manier kunnen we de eventuele valse ruimtes in 

de stof wegwerken in de hoeken. 

 

 
Foto’s 26 en 27 

 

Als de stof helemaal vastzit, snijden we het overschot zo dicht mogelijk langs de rand van de 

sponning af met een scherp mes. Hierbij moeten we uitkijken dat we geen nietjes raken, 

anders kunnen we weer een nieuw mes inzetten. 



 

 
Foto 28 

 

En op foto 28 zien we het eindresultaat van de zitting. Met het afwerken wachten we nog, 

totdat de gehele stoel bekleed is. 

 

 

De rugleuning. 
 

We zijn nu aangekomen bij het stofferen van de rugleuning. Bij de stoel die we voor deze 

foto’s bekleden, dient de achterrug in de voorsponning geschoten te worden en MOET dus als 

eerst gedaan worden. Bij stoelen waarbij er voor de achterrug een eigen sponning aan de 

achterzijde is, kunnen we er ook voor kiezen om dat het laatste te doen. 

 

 
Foto’s29 en 30 

 

Wij hebben hier dus de eerste versie van de twee en beginnen dus met de achterrug. Bij een 

holle achterrug moeten we er bij het aantrekken van de stof rekening mee houden niet te hard 

zijwaarts aan te trekken, en iets meer in de hoogte richting. Anders zouden we het effect van 

de holling kwijt raken. Als de stof bevestigd is LATEN WE HET OVERIGE VASTZITTEN. Dit 

wordt dus niet afgesneden. 

 



 
Foto’s 31 en 32 

 

Nu bevestigen we een kartonnen plaat ter versteviging van de achterrug. Hiervoor mallen we 

eerst de vorm uit met een stuk papier dat we over de stof heenleggen, en daarna langs de 

sponning aftekenen met krijt. Deze papieren mal knippen we uit en leggen we op de plaat 

karton om de juiste vorm af te tekenen. We gooien de mal niet weg, want die kunnen we nog 

gebruiken voor de vulling. 

 

 
Foto’s 33 en 34 

 

Het afgetekende karton snijden of knippen we uit. Vervolgens kijken we of het de juiste maat 

is, zoniet, kunnen we altijd nog hier of daar een klein randje afknippen. Is het karton wel op 

de juiste maat, dan schieten we deze over de stof vast in de sponning, zoals op foto’s 31 en 

32. Nadat het karton bevestigd is, slan we de uitstekende stof naar binnen en schieten deze 

vast. Nu kunnen we wel alles wat een teveel aan stof is afknippen, zodat we een randje van  

1 a 2 cm overhouden. 

 

 

Nu kunnen we aan de vulling beginnen. Dit wordt een zachte polyether van ca 2 to 4 cm 

dikte. Voor het aftekenen pakken we de papieren mal er weer bij, maar dit keer houden we 

rekening met een overmaat naar alle kanten van 1 tot 2 cm. 

 



 
Foto’s 35 en 36 

 

De overmaat zorgt ervoor dat we weer een mooie gevulde ronde rand krijgen, als we de 

polyether vastschieten. Dit gebeurt, net als de middenlaag van de zitting, door door het 

midden van de zijrand van de polyether te schieten. Het resultaat zien we op foto 36. 

 

 

 
Foto’s 37 en 38 

 

Nu zijn we weer aangekomen bij het overtrekken. Het meten gaat weer hetzelfde als met de 

zitting, we nemen een kleine overmaat. In tegen stelling tot de zitting, slaan we de stof indien 

mogelijk om naar binnen om eventueel rafelen te voorkomen. Verder is de volgorde eender 

aan die van de zitting, met foto 39 als bijna voldaan resultaat. 

 

 
Foto 39 



De afwerking 
 

De afwerking kan op verscheidene manieren. Agrementband (foto 40) en nagelstrips (foto 41) 

zijn de meest voorkomende. 

 

 
Foto´s 40 en 41 

Agrementband wordt bevestigd met hete lijm (hete lijmspuit met lijmstaafjes). Bij deze 

stoelen is echter gekozen voor de nagelstrips.  

 

 
Foto´s 42 en 43 

Het bevestigen van de nagelstrips spreekt in feite voor zich. Ze hebben namelijk om de 5 

nagels een gaatje zitten waar we een los nageltje in slaan. We zien op foto 42 dat dit gedaan 

wordt met een stofferhamer, maar dit kunnen we even goed met een gewone niet al te grote 

hamer doen.  



 

Als de strips allemaal zitten kunnen we aan de allerlaatste fase van de hele stoffering 

beginnen. Het onderkatoen (of zoals op foto´s 44 en 45 fibertex). 

 

 
Foto´s 44 en 45 

 

Het onderkatoen slaan we naar binnen toe om en bevestigen we ook weer in dezelfde 

volgorde. We hechten in het midden op, knippen de hoeken in, en werken het naar de hoeken 

toe uit. WE ZETTEN DE NIETEN DICHT OP DE RAND VAN DE OMSLAG om te voorkomen dat 

we lelijke randjes te zien gaan krijgen. Hebben we het onderkatoen erop zitten, dan kunnen 

we stoel als klaar beschouwen zoals het eindresultaat op foto 46. 

 

 
Foto 46 


