Zen Cirkel Lelystad
Jukai Ceremonie
Jukai, het ontvangen van de boeddhistische voornemen, volgt als bekrachtiging
doorgaans op een of meerdere hoogst persoonlijke realisaties. Al deze realisaties
wekken het inzicht: mijn leven is niet mijn leven. Voor menigeen vormt Jukai een
moment ‘stelling’ te nemen, te staan voor het spirituele pad dat men bereid is te
gaan.
Wat is er nodig voor een Jukai ceremonie?
- Een rakusu
- Een ketchimyaku
- Een enveloppe om deze in te doen
- Een papier waarop je dharmanaam wordt geschreven
- Een enveloppe om deze in te doen
Donatie aan de Zendo
Om je dankbaarheid te tonen aan leraar en sangha voor het ontvangen van de Kai, de
geloften,
wordt je gevraagd een donatie te doen ( suggestie 250 euro).
Je kunt dit bedrag in een envelop overhandigen na afloop van de ceremonie of vooraf storten. Reknr
en tnv wordt in het overlegtraject doorgegeven.
De rakusu
Je kan:
- alle materialen zelf aanschaffen en vervolgens met een uitgebreide werkbeschrijving aan de
gang gaan;
- een rakusu-pakket bestellen (bv bij het atelier van het klooster Zen River in Groningen). Dat bevat:
alle lapjes die je nodig hebt, op maat gesneden. Ook een stukje groen borduurgaren om het
dennentakje achter op je rakusu te kunnen borduren. Tevens een dharmanaam-papier, ketchimyaku
en twee beschermers. Alles op traditionele manier gevouwen;
- een kant-en-klaar-pakket bestellen. Dit pakket bevat een gemaakte rakusu met de beschermers,
ketchimyaku en dharmanaam-papier;
- Een rakusu envelopomslag. Deze is ter bescherming van je rakusu. Je kunt hem zelf maken. Het
patroon vind je aan het eind van de rakusu-handleiding. Of een kant-en-klare enveloppe bestellen.
De handleiding voor het maken van een rakusu vind je in deze pdf.
Bij een rakusu hoort een z.g. rakusu ring. Je kunt een erg mooie bestellen via onderstaande link.
Behalve een mailtje kost het je niets. http://www.engaged-zen.org/articles/Rings.html
De Ketchimyaku
Een ander woord voor de ketchimyaku is de lineage, of bloedlijn. Hierop staan alle namen van
Patriarchen en zenmeesters vanaf de Boeddha tot aan jouw leraar. Zo’n ketchimyaku moet je wel zelf
invullen. De informatie daarover is te verkrijgen via Izen (mail: info@izen.nl)
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Wat heb je nodig voor een Jukai ceremonie?
-

Een rakusu
Een ketchimyaku
Een enveloppe om deze in te doen
Een papier waarop je dharmanaam wordt geschreven
Een enveloppe om deze in te doen

Donatie aan de zendo:
Om je dankbaarheid te tonen aan leraar en sangha voor het ontvangen van de Kai, de geloften,
wordt je gevraagd een donatie te doen aan de zendo. ( suggestie 150 euro).
Je kunt dit bedrag storten op rekeningnummer:2929355 t.n.v. Zen Centrum Amsterdam o.v.v.
‘donatie Jukai’.
De rakusu
Het is gebruikelijk om deze zelf te maken. Er zijn wat opties:
Je kunt:
- alle materialen zelf aanschaffen en vervolgens met een uitgebreide werkbeschrijving aan de
gang gaan.
- een rakusu-pakket bestellen. Dat bevat: alle lapjes die je nodig hebt, op maat gesneden. Ook
een stukje groen borduurgaren om het dennentakje achter op je rakusu te kunnen borduren.
Tevens een dharmanaam-papier, ketchimyaku en twee beschermers. Alles op traditionele
manier gevouwen.
- een kant-en-klaar-pakket bestellen, als je erg onhandig bent. Dit pakket bevat een gemaakte
rakusu met de beschermers, ketchimyaku en dharmanaam-papier.
- Een rakusu enveloppe. Deze is ter bescherming van je rakusu. Je kunt hem zelf maken. Het
patroon vind je aan het eind van de rakusu-handleiding.
Of een kant-en-klare enveloppe bestellen.
Voor info over bestellingen, prijzen en wijze van betalen mail naar jackpjot@hetnet.nl
De handleiding voor het maken van een rakusu vind je hier:
http://zenamsterdam.nl/wp-content/uploads/downloads/jukai_01_rakusu_patroon1.pdf
In een rakusu zit een z.g. rakusu ring. Je kunt een erg mooie bestellen via onderstaande link.
Behalve een mailtje kost het je niets.
http://www.engaged-zen.org/articles/Rings.html
De Ketchimyaku
Een ander woord voor de ketchimyaku is de lineage, of bloedlijn. Hierop staan alle namen van
Patriarchen en zenmeesters vanaf de Boeddha tot aan jouw leraar. Als je wilt weten hoe dat
eruit ziet, kijk dan eens op http://zenamsterdam.nl/wpcontent/uploads/downloads/jukai_03_lineage.pdf
Zo’n ketchimyaku moet je wel zelf invullen. Hoe je dat moet doen vind je op de link
hierboven.
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1. Algemeen:
Voor je ligt een uitgebreide werkbeschrijving voor het maken van een rakusu.
Het bestaat uit instructies met tekeningen, een knipplan, voorbeelden van de gebruikte steken
en een aantal patroondelen. Voor een voorgeknipte rakusu van ZenRiver staan instructies
tussen haakjes.
Je rakusu is een persoonlijk en ingewikkeld werkstuk. Neem er alle tijd voor, geniet er van en
doe het met aandacht,vooral wanneer je geen ervaring hebt met naaiwerk.
Het gaat er niet om een perfect stuk af te leveren, maar een persoonlijk ‘document’ te maken.
Het herinnert je aan de geloften die je hebt afgelegd tijdens je yukai-ceremonie, elke keer dat
je de rakusu draagt.
Tip:
Het is handig om er tijdens je werk een kant-en-klare rakusu naast te hebben, zodat je kunt
zien hoe het eindresultaat eruit gaat zien.

2. Wat heb je nodig?
Zwarte en witte stof met de dikte en weefstructuur van lakenkatoen. Katoen en linnen lenen
zich hier het beste voor. Gebruik geen zijde of brokaat. Deze zijn voorbehouden aan de
leraren.
Zwarte stof: 65cm van 120cm breed
Witte stof : 50cm van 90cm breed
Witte plakbare vlieseline F220: 50cm van 90cm breed of
Witte naaibare vlieseline van een vergelijkbare dikte.
1 houten ring met een diameter van ca. 5,2cm
Groen borduurgaren bijv. dmc perlé of dmc mouliné.(Bovenstaande zit in het ZR-pakket)
Tip: Laat je voor de stof en de vlieseline adviseren in een goede stoffenwinkel
Een scherpe schaar
Liniaal
Kleermakerskrijt of een wit potlood met een scherpe punt
Zwart naaigaren
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1 dunne naainaald
1 borduurnaald met een scherpe punt
Kopspelden
(Stoom)strijkijzer
Patroondelen en werkbeschrijving
Rijggaren
Eventueel: naaimachine, driehoek.
3. Laten we beginnen:
Voordat je begint kun je het beste eerst de instructies doorlezen. Maak je geen zorgen
wanneer je niet direct alles begrijpt. Al doende wijzen de dingen zich vanzelf.
Bekijk nu eens de tekening op pagina 1.
Hierop zie je de maten aangegeven die je rakusu bij benadering moet hebben wanneer hij
klaar is. Ook zie je dat elk onderdeel gemerkt is met een letter.
4. Patroondelen: (Patroondelen ZR-pakket zijn al geknipt. Het is wel handig de stroken te
markeren met A, B enz.)
Je rakusu is opgebouwd uit 16 stroken zwarte en 2 stroken witte stof. De twee stroken
vlieseline dienen als versteviging. Op de tekening zijn deze stroken aangegeven met de letters
A t/m P
We beginnen met de delen van de zwarte stof.
Middendeel: A
2 repen van 24cm x 5,5cm
B
4 repen van 18cm x 4,5cm
C
2 repen van 21cm x 3cm
D
1 reep van 21cm x 7,5cm
Rand om middendeel:
E
1 reep van 91cm x 12cm
Bovenrand middendeel:
F
1 reep van 37cm x 12cm
Smal randje aan bovenrand:
G
1 reep van 23,5cm x 5,5cm
Lange halsbanden:
H
1 reep van101,5cm x 12cm
J
1 reep van101,5cm x 12cm
Kraagje achter:
K
1 reep van 25,5cm x 12cm
Korte band waar ring aan zit:
L
1 reep van 23cm x 12cm
Vlieseline:
Achterkant middendeel:
M
1 reep van 39,5cm x 29,5cm
Achterkant kraagje:
N
1 reep van 25,5cm x 9cm
Witte stof:
Achterkant kraagje:
O
1 reep van 25,5cm x 11cm
Achterkant middendeel:
P
1 reep van 32cm x 23cm
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De hierboven opgegeven maten zijn groter dan op de tekening te zien zijn. Dat komt omdat
hier alle naadtoeslagen bij opgegeven zijn.
5. Patroondelen op stof tekenen:
Je stof heeft een ‘goede’ en een ‘verkeerde’ kant. Soms is dat niet te zien. Bepaal dan wat
voor jou de goede kant is. Geef dit even aan met een merkteken aan de bovenkant van je stof.
(ZR-pakket: overslaan)
Leg dan de zwarte stof op een vlakke ondergrond en strijk het glad. Zitten er nog vouwen in
de stof, strijk die er dan eerst uit. Leg de goede kant naar boven.
Om alles recht op de stof te krijgen neem je de zelfkanten als uitgangspunt. Dit zijn de kanten
die niet rafelen. Leg een geo-driehoek langs één zelfkant. Je kunt nu zien of de zelfkant een
haakse hoek maakt met de geknipte kant van de stof. Is dit niet het geval, teken dan met een
liniaal en wit potlood een lijn langs de geknipte kant van de stof, zodat deze haaks op de
zelfkant van de stof staat. Heb je de lijn over de hele lengte van de stof getekend, dan kun je
de stof met een scherpe schaar afknippen.
Neem nu je knipplan erbij. Hierop zie je hoe je de patroondelen A t/m L op je zwarte stof
moet tekenen.
Gebruik hiervoor je liniaal en krijt of wit potlood. Doe dit heel precies en zorg ervoor dat je
hoeken haaks zijn en je lijnen recht.. Elke keer dat je een onderdeel op de stof hebt getekend
schrijf je er met wit potlood of krijt de desbetreffende letter op.
Geef op de delen A t/m D ook even aan wat de boven- en de onderkant is. (ZR-pakket: ook
doen!)
(ZR-pakket: onderstaande overslaan)
Wanneer je alles op de stof hebt getekend, controleer dan of je ook alle delen hebt.
Kloppen de maten? Zijn alle stroken gemerkt met de juiste letter?
Je kunt bijvoorbeeld het lijstje op je knipplan afvinken, steeds wanneer je een strook hebt
gecontroleerd.
Doe nu hetzelfde met de witte stof en de vlieseline.
Let op: Plakbare vlieseline kun je NIET strijken.
De lijm die er op zit smelt door de hitte en plakt aan je strijkbout of aan de strijkplank. Je
strijkbout en de vlieseline zijn dan allebei onbruikbaar. Wanneer er dus vouwen in zitten, laat
die dan gewoon zitten. Die kunnen er later uitgehaald worden. Op de zelfkanten van vlieseline
staan vaak blauwe letters. Ook deze zelfkanten moet je er eerst afknippen voordat je kunt
gaan aftekenen. Zorg er wel voor dat je hoeken haaks zijn, en de kanten recht.
Gebruik een zwart potlood of gekleurd krijt.
Als het goed is, heb je in totaal 20 stroken stof afgetekend.
6. Het knippen van de stof:
Met een scherpe schaar kun je nu alle delen uitknippen. Knip zorgvuldig óp de afgetekende
lijnen.
Kijk nogmaals naar de tekening van pagina 1 en leg alle onderdelen zo neer als op de tekening
staat aangegeven. Zo zie je of je ook echt alle stukken hebt, en je krijgt een beetje een idee
van waar alles thuishoort.
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Heb je een kant-en-klare rakusu dan kun je die er natuurlijk ook even naast leggen.

(ZR-pakket: hier weer beginnen)
7. Het middendeel in elkaar zetten.
Neem de patroondelen A,B,C en D.( pag. 21 en 22) Hierop zie je vlakken staan die donker
gekleurd zijn.
Deze donkere stroken geven de plooien aan die je straks in de stof moet strijken. De lijnen die
de donkere stroken markeren moeten overgebracht worden op de voorkant(=de goede kant
van de stof) van de zwarte stroken stof die je geknipt hebt.
De stippellijnen geven aan waar je straks moet gaan naaien. De breedte van de naad is 1cm.
Merk nu met een wit potlood de plaatsen aan waar de plooien moeten komen. Neem exact de
maten over die je op de voorbeelden ziet staan.
Leg een liniaal langs de merkjes die je net gezet hebt. Trek de lijnen nu door. Als je alle
patroondelen ( 9 stuks) zo gemarkeerd hebt, moeten ze er hetzelfde uitzien als je voorbeelden.
Let op: Zitten je lijnen aan de goede kant van de stof?
Leg nu de lijnen op elkaar zoals de pijlen op de onderstaande tekening dat aangeven. De
tekeningen geven de goede kanten van de stof weer!
Zo ontstaan er smalle plooien in de stroken. Speld deze vouwen vast. Leg alle stroken naast
elkaar, zoals op de tekening van pagina 1 staat aangegeven. Leg de kant-en-klare rakusu er
naast, en kijk of jouw vouwen er hetzelfde uitzien en of ze in de juiste strook zitten en op de
juiste hoogte. Klopt alles, strijk de vouwen dan in je stof, en rijg ze vast met de rijgsteek en
rijggaren.
Hoe je een rijgsteek maakt kun je zien op het blad met gebruikte steken.

6

7

8

9

8.De stroken aan elkaar naaien
Kijk weer naar je tekening op pagina 1. Hier zie duidelijk waar, welke strook thuishoort.
Begin met strook B.
Leg je liniaal haaks op de lange kant van je strook, bovenaan. Meet 1cm af (voor ZR-pakket
is dat 0,5cm!!) en markeer dat met je krijt of potlood. Herhaal dit een keer of vier van boven
naar beneden. Leg dan je liniaal langs deze markeringen en trek een lange lijn. Deze lijn loopt
evenwijdig aan de lange kant van je strook stof. (De stippellijnen op je papieren patroon laten
zien hoe het eruit moet zien) Dit is je naadtoeslag.
Doe dat aan beide kanten. Pak nu strook D. Leg de stroken op elkaar, waarbij de lange kanten
precies op elkaar liggen. Let op: de goede kanten van de stof liggen naar binnen. Je werkt dus
aan de verkeerde kant van de stof.
Speldt de stroken aan elkaar. Steek je spelden haaks op je naad. Zo verschuiven de delen niet,
en kun je de spelden tijdens het naaien laten zitten.
Stik de stroken nu vast met de stiksteek (zie blad met gebruikte steken), en naai precies op de
aangeven lijn.
Je begint met een zwarte draad in je naald te doen. Leg aan het uiteinde een knoopje. Steek nu
van onder naar boven door de twee lagen stof heen. Maak dan nog twee kleine steekjes over
elkaar. ‘(Dit noemen we ‘aanhechten) Dan steek je je naald weer naar achteren, door de
dubbele laag stof en begint met de stiksteek. Aan het einde van je gestikte naad moet je de
draad afhechten. Doe dat door een paar kleine steekjes over elkaar te maken. Knip je draad nu
kort af. (Beschik je over een naaimachine dan kun je de stroken ook hiermee aan elkaar
naaien.)
Neem nog een strook B en meet ook hier weer 1cm (ZR-pakket: 0,5cm!!) naad af. Naai deze
aan de andere kant van strook D.
Teken nu de naden op de stroken A – B – C af en naai ze in deze volgorde aan elkaar.
Doe hetzelfde met de stroken C – B – A.
Let op: Beide delen zijn elkaars spiegelbeeld!
De drie delen moeten nu tot één deel worden samengevoegd. Hierbij moeten de horizontale
lijnen die zijn ontstaan door je plooien, netjes doorlopen. De ene lijn hoort dus niet hoger of
lager te zitten dan de andere. Kijk maar naar onderstaande tekening. Je zult nu ook zien dat de
boven-en onderkant geen mooie rechte lijn vormen.

Wanneer alle delen aan elkaar zijn gezet, haal je de rijgdraden uit de plooien. Je knipt de
naden af op een breedte van ¾ cm. (ZR-pakket NIETS afknippen) Pers de naden richting de
B-delen. Dit zijn dus de stroken waar géén plooien inzitten.
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Leg je werkstuk plat voor je op tafel, met de goede kant naar boven. Teken er met krijt of
potlood een rechthoek op van 24cm x 15cm. Buiten de gemarkeerde lijnen moet er minimaal
¾ cm stof over zijn.
9. Het witte achterdeel op het middenstuk bevestigen.
Neem deel P, de witte stof. Om het midden te bepalen vouw je het eerst in de lengte dubbel en
vervolgens in de breedte. Zet op het middelpunt een speld. Doe hetzelfde met deel M, de
vlieseline.
Leg de vlieseline plat voor je op tafel. Wanneer je plakbare vlieseline hebt, zorg er dan voor
dat de glimmende kant naar boven ligt. (dit is de plakkant.)
Leg nu de witte stof op de vlieseline met de middelpunten op elkaar en de goede kant naar
boven. Er zou nu rondom je witte stof evenveel vlieseline te zien moeten zijn. Is dat niet het
geval, pas dat dan aan.
Speld nu de twee delen op elkaar.
Wanneer je naaibare vlieseline hebt, rijg de twee delen dan met kleine steekjes en rijggaren
aan elkaar, zo dicht mogelijk langs de rand van je witte stof.
Bij plakbare vlieseline kun je de vlieseline erop strijken. Zit de plakkant van de vlieseline
ECHT aan de kant van de witte stof?
Let op: Zet de temperatuur van je strijkijzer op zijde/wol. (= twee stipjes) en NIET op
stomen!
Kijk uit dat je de vlieseline niet met je strijkijzer raakt op plekken waar geen witte stof zit! De
lijm komt dan op je strijkijzer te zitten!
Leg de aan elkaar gezette delen P en M, die de achterkant van je rakusu vormen, voor je op
tafel, zó dat de witte stof onder ligt. Bepaal weer het midden door het stuk in de lengte en de
breedte dubbel te vouwen. Geef aan met een speld. Vouw ook je zwarte middendeel op deze
manier, en geef ook hier het midden aan met een speld.
Leg het zwarte middendeel, met de goede kant naar boven, op je achterkant, met de beide
middens op elkaar. De vlieseline ligt nu tussen de zwarte en de witte stof in. Het zou rondom
4,5cm uit moeten steken, gemeten vanaf je potloodlijn op het zwarte middendeel. Is dat niet
het geval, pas het dan aan door het teveel aan vlieseline af te knippen. Je buitenmaat is nu ca.
24cm x 33cm.
Speld de delen aan elkaar , en rijg ze vast met kleine steekjes buiten de potloodlijn. Gebruik
hiervoor zwart naaigaren.
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10. De randen.
Meet aan de goede, lange kanten van rand E een naadtoeslag van 1,5cm af. Vouw de stof op
de gemarkeerde lijn om. De naadtoeslag komt nu op de verkeerde kant van de stof te liggen.
Pers de naden nu in de stof. Vouw de stof in de lengte dubbel, zodat de lange kanten weer
precies op elkaar vallen, en pers. Je hebt nu een dubbelgevouwen rand met een breedte van
4,5cm.

Vouw de rand open. Neem je middenstuk, met de goede kant naar boven en leg rand E langs
je potloodlijnen. De naadtoeslagen liggen naar beneden, op het middendeel. Begin links
boven, en laat een klein stukje van je rand boven het middenstuk uitsteken. Speld de rand
vast. Wanneer je bij de hoeken komt, sla dan de rand om naar achteren. Zo kun je de rand
strak om de hoek heen vouwen.
Leg zo rand E om het hele middenstuk. In de hoeken heb je stukken stof over. Maak je daar
nog niet druk over, dat komt later. Vouw rand E nu om naar achteren en leg je werkstuk met
de goede kant naar boven. Je werkstuk moet er nu uitzien als op de tekening:
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10. De Hoeken
Om mooie hoeken te maken zul je eerst een paar spelden aan weerszijde van de hoeken
moeten loshalen.
Neem een liniaal, een saté stokje of een ander plat, smal voorwerp, en strijk die langs de korte
kant van rand E. Strijk van de linkerbovenkant naar de linker onderhoek. Wanneer je bij de
overtollige stof in de hoek komt, strijk je gewoon door, totdat je helemaal bij de onderhoek
bent. Wanneer je het goed doet, dan schuif je de overtollige stof onder de lange kant van rand
E, en ontstaat er een mooie schuine hoek van 45º.
Speld deze hoek vast. Doe nu hetzelfde aan de ander kant.
Naai de rand met zoomsteekjes (zie blad met gebruikte steken) en zwart garen op het
middenstuk vast, maar zorg ervoor dat je de steekjes aan de achterkant niet kunt zien. Zet ook
de schuine hoeken zo vast. Om er voor te zorgen dat je je knoopje in je draad niet ziet bij het
aanhechten, steek je je naald tussen het middendeel en de hoek in. Dan kom je met je naald
naar boven, en kun je de hoek vastzetten.

Draai het geheel nu om. Vouw rand E om het middendeel heen, en speld het vast. Ook nu
moet je weer mooie hoeken maken.
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Let op: Je strijkt nu met je liniaal vanuit het midden van de onderrand naar de zijkanten. De
hoeken zien er weliswaar hetzelfde uit, maar de overtollige stof komt nu op een andere plek te
zitten, zodat er geen dikke proppen ontstaan.
Speld alles vast en naai ook deze kant met kleine zoomsteekjes vast, zonder dat je de steken
aan de voorkant kunt zien.
Wanneer je tevreden bent met het resultaat, dan kun je de uitstekende randjes aan de
bovenkant eraf knippen, zodat er een rechte bovenkant ontstaat.
11. De bovenrand
Teken en pers deel F op dezelfde manier als deel E. Vouw de rand open. Leg hem tegen je
potloodlijn op het middenstuk aan. De naadtoeslag ligt naar beneden op het middendeel.
Speld de rand vast.
Sla de uiteinden óm het middendeel naar achteren. Speld ook deze vast.
Naai de rand weer met kleine zoomsteekjes vast, zó dat ze aan de achterkant niet te zien zijn.
Vouw de rand om naar achteren, en vouw de overtollige stof aan de uiteinden naar binnen.
Speld alles vast en naai het ook nu weer met een zoomsteekje. De open zijkanten kun je nu
ook met kleine overhandse steekjes (zie gebruikte steken) vastnaaien.
12. Het smalle bovenrandje
Teken aan één lange kant van deel G een naadtoeslag af van 1,5cm en aan de andere kant een
naadtoeslag van 0,5cm. Doe dit aan de goede kant van de stof. Pers deze naden.

Om het midden van de strook te vinden vouw je hem in de breedte dubbel. Zet er een speld in.
Vouw nu ook je rakusu in de breedte dubbel en zet aan de bovenkant een speld. Leg het
midden van deel G op het midden van je rakusu, zó dat aan de voorkant 1cm van rand G
zichtbaar is en aan de achterkant ca. 2,5cm. Let erop dat de naadtoeslag van 0,5cm aan de
voorkant zit, en die van 1,5cm aan de achterkant.
Speld het randje vast, maar laat aan het begin en einde een stukje van 1cm open.
Aan de voorkant vouw je dit stukje recht naar binnen, aan de achterkant vouw je het schuin
naar binnen. Zie tekening van de achterkant op pagina 2. Speld de uiteinden nu ook vast en
naai rand G met kleine zoomsteekjes aan voor-en achterkant vast zoals je dat ook met de
andere randen hebt gedaan.
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Wanneer je de bovenkant een stevige afwerking wilt geven, dan kun je het randje doorpitten
met zwart garen en een kleine rijgsteek. Je steekt dan door alle lagen stof heen, zodat de
steekjes aan voor-en achterkant te zien zijn.
Kijk nu eens naar de kant-en-klare rakusu en vergelijk dat met je eigen werkstuk. Lijken ze
goed op elkaar? Zo, je hebt nu het moeilijkste deel achter de rug.
13. De halsbanden.
Neem de delen J,H en L. Meet aan de verkeerde kant van de stof een naadtoeslag van 1,5cm
af. Doe dit aan de lange kanten en aan één korte kant van elke band.
Vouw de banden in de lengte dubbel, met de goede kanten op elkaar. Speld de naden en stik
ze vast met de stiksteek. (of met een naaimachine.)
Knip de naden nu af op een breedte van 0,75cm. De hoekjes knip je af, maar let erop dat je
niet te dicht in de buurt van je stiksel knipt.

Keer de banden binnenstebuiten. Dat gaat niet altijd even makkelijk, maak daarom gebruik
van een potlood of een eetstokje. Om de naden mooi scherp te krijgen, kun deze tussen je
vingers uitwrijven. Speld de uitgewreven naden (tijdelijk) vast, en pers dan je banden. Haal
wel eerst je spelden eruit!
Geef ook nog even aan om welk patroondeel het gaat, door het ergens aan de open kant van je
banden te markeren.
14. Het kraagje
Leg deel N (=vlieseline) op deel K (=zwarte stof). Let erop dat de plakkant, dus de
glimmende kant, op de zwarte stof ligt. Strijk de vlieseline op de stof.
Heb je naaibare vlieseline, speld de delen dan op elkaar en rijg ze vast met rijggaren. Draai
het geheel nu om, zodat de zwarte stof boven ligt.
Meet aan beide lange zijden 1,5cm af. Vouw het om en strijk de naadtoeslag in de stof.
Aan de goede kant van deel O (=witte stof), meet je ook aan de lange kant 0,5cm naad af.
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Leg deel K nu plat voor je op tafel, met de vlieseline kant naar boven. Leg deel O(=witte stof)
er bovenop, maar zó dat er nog een randje van ongeveer 0,5cm van K(=zwarte stof) te zien is.

Speld de delen op elkaar, en naai ze vast met zoomsteekjes en zwart garen, zonder dat het aan
de andere kant te zien is.
Meet aan de korte uiteinden 1,5cm af, aan de goede kant. Vouw de naden naar binnen en pers
ze.
Vouw de stof nu in de lengte dubbel, om het midden te vinden. Geef dit aan beide uiteinden
aan met een speld.
15. De banden aan de rakusu zetten
Leg het middendeel plat voor je op tafel. Neem nu deel H en leg hem aan de linker bovenkant
van je rakusu. De dichtgenaaide, korte kant van deze band ligt gelijk met de onderkant van
rand F. Om te kijken of dit klopt kijk je weer naar de tekening van pagina één, of naar je kanten-klare rakusu.
Speld de band aan de bovenkant van je rakusu vast. Naai hem nu vast, met een dubbele draad,
zonder dat je dit aan de voorkant kunt zien. Gebruik een zoomsteekje.
Deel J speld je naast deel H. Naai hem op dezelfde manier aan je rakusu vast als deel H.
Leg het open uiteinde van deel H nu aan de rechterkant van je rakusu. De open, korte kant van
de band ligt ook nu weer gelijk met de onderkant van rand F. Speld de band vast. Doe je
rakusu nu om. Zo kun je zien of de band goed om je hals valt, en geen vreemde draai maakt.
Doe de rakusu weer af.
Naast rand H speld je rand L, met de dichte kant tegen de onderrand van deel H aan.
Trek deel L door je ring, van voor naar achteren, en speld het uiteinde aan de achterkant van
de rakusu vast. Neem band J, leg hem langs band H en trek hem vervolgens door de ring.
Speld het uiteinde vast aan de achterkant van band J.
Het gaat er aardig op lijken, vind je niet?
16. Passend maken van je rakusu.
Doe je rakusu om en kijk in de spiegel. Het is altijd handig wanneer er iemand in de buurt is
die meekijkt en kan helpen.
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Zijn de banden H en J goed aangespeld? Liggen ze mooi glad om je hals, of maken ze een
vreemde draai. Is dat laatste het geval, haal de banden dan los, leg ze glad langs je nek en
speld ze opnieuw vast. Band H ligt direct tegen je nek aan, band J ligt erover heen.
De onderkant van je rakusu moet ongeveer 5,5cm onder je navel hangen wanneer je staat, en
je handen eronder in shasu gevouwen hebt.
Zijn de banden te lang, dan kun je ze inkorten. Laat band H gewoon zakken totdat hij de juiste
lengte heeft. Doe dit aan de linkerkant wanneer je je rakusu om hebt. Trek band J gewoon wat
verder door je ring heen.
Ben je teveden dan kun je band H vast spelden en aan de achterkant van je rakusu vastnaaien
zonder dat je het aan de voorkant ziet.
Je band is nu natuurlijk wel te lang! Vouw de onafgewerkte kant van band H om, zó dat hij
gelijk ligt met de onderkant van rand F. Teken de vouw af. Meet vanaf deze lijn een
naadtoeslag af van 1cm. Nu kun je de stof afknippen op deze laatst afgetekende lijn.
Vouw de naadtoeslag naar binnen, in de band. Speld het en naai het onzichtbaar met kleine,
overhandse steekjes (zie gebruikte steken) vast.
Band J is nu nog steeds te lang maar dat laten we even zo. Band L laten we ook gewoon
gespeld aan je rakusu zitten.
17. Het kraagje bevestigen.
Leg de korte kanten van je rakusu op elkaar en vouw hem dubbel. Je banden komen nu op
elkaar te liggen. Trek ze strak, en bepaal het exacte midden van je banden. Markeer dat met
een wit potlood op allebei je banden. Vouw de onafgewerkte kanten van K elk over een band
en speldt het vast.(zwarte kant naar buiten)

Let op: het midden van K moet op het midden van je band liggen.
Nu naai je K met zwart garen en flanelsteken ( zie gebruikte steken) op de banden vast zonder
dat het zichtbaar is aan de voorkant.
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Leg nu de banden op elkaar, waarbij de randen van K precies op elkaar liggen. Speld deze
randen vast, en naai ze onzichtbaar.
18. Het bevestigen van de ring.
Deel L zit nog aan je rakusu gespeld. Haal hem los. Meet aan de onafgewerkte kant 1,5cm
naad af en vouw deze naar binnen. Speldt ze aan elkaar en naai ze onzichtbaar vast met een
overhands steekje.
Meet aan de andere korte kant 6cm af. Geef dit aan beide zijden aan met een speld. Vouw nu
de lange randen om naar het midden. Begin bij je spelden. Laat ze de omgevouwen randen
elkaar een klein stukje overlappen. Speld het vast, en naai nu met zwart garen en met een
klein rijgsteekje door alle lagen heen. (Doordat het zoveel lagen stof zijn, zal dat niet
makkelijk gaan. Steek daarom je naald steeds van boven naar onder, en weer terug.)

Speld nu band L op je rakusu zoals je dat ook met J en H hebt gedaan. Naai het met een
dubbele draad, aan de achterkant, vast. Ook nu mag je geen steekjes aan de voorkant zien.
Trek dan het smalle stuk van deel L door de ring en vouw het naar achteren. Naai het uiteinde
vast aan de bovenkant van je rakusu.
Voordat we band J gaan afwerken, leggen we eerst de knoop erin. Kijk goed naar de
tekeningen hieronder.

Het vereist enige oefening om de knoop op de goede hoogte te krijgen. Hij zal op zijn plaats
blijven als je er stevig aan trekt. Normaal gesproken wordt de knoop niet vastgenaaid.
Zit de knoop op de juiste hoogte, dan kunnen we band J afwerken.
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Meet vanaf je ring 7cm recht naar beneden. Markeer dat met een streepje op de uitstekende
reep stof. Trek een rechte streep op je stof, en knip hierlangs de overtollige stof af.
Vouw nu een zoom van 1,5cm naar binnen en speldt dit vast.
Naai de naad met kleine overhandse steekjes vast.
19. Het dennetakje.
Tenslotte het zogenaamde ‘dennetakje’.
Doe een groene draad in de borduurnaald. Oefen eerst op een klein lapje stof.
Markeer met wit potlood eerst de belangrijkste punten. Zo kun je bepalen hoe groot je ‘takje’
wordt en op welke plek hij komt te staan.
Volg nu de getallen op de tekening. Begin bij A.

Leg een knoop in je draad en steek je naald tussen de twee lagen van je kraagje, op punt A
naar boven. Volg nu nauwkeurig de getallen op bovenstaande tekening. De dikke lijnen geven
de bovenkant van je werk aan, de dunne lijnen de onderkant. Je steekt dus steeds van boven
naar onder, door alle lagen stof heen en vice versa.
Wanneer je bij punt 12 bent aangekomen, dan steek je slechts door één laag stof heen. Maak
nu, tussen de twee lagen stof een paar steekjes over elkaar heen, en knip de draad af.
Je hebt nu aan beide zijden van je kraagje eenzelfde dennetakje geborduurd.
Gefeliciteerd! Je rakusu is klaar.
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(ZR-pakket is dit knipplan overbodig)

Zwarte stof
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

-J
-H
-E
-F
-K
-L
-G
-B
-A
-D
-C

101,5 x 12cm
101,5 x 12cm
91 x 12cm
37 x 12cm
25,5 x 12cm
23 x 12cm
23,5 x 5,5cm
18 x 4,5cm
24 x 5,5cm
21 x 7,5cm
21 x 3 cm

1x knippen
1x knippen
1x knippen
1x knippen
1x knippen
1x knippen
1x knippen
4x knippen
2x knippen
1x knippen
2x knippen
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ENVELOPPE VOOR EEN RAKUSU

Neem een vel patroonpapier van tenminste 50 x 60cm (bij voorkeur ruitjespapier). Om het
middelpunt te bepalen vouw je het vel papier één keer in de lengte dubbel en één keer in de
breedte. Het vel is nu in vieren verdeeld.
Vanuit het middelpunt teken je twee keer 14 cm af op de horizontale lijn. 1x naar links en 1x
naar rechts.
Vanuit het middelpunt teken je twee keer 9,5 cm af naar beneden op de verticale lijn,
vervolgens teken je naar boven 9,5 cm plus 4 cm plus 9,5cm af. Die 4 cm zijn nodig om de
flap een stukje over de rest van de enveloppe te kunnen laten vallen.
Teken nu de rood gemarkeerde rechthoek op het papier. De afmeting moet 19 x 28 zijn. Dit is
de maat van de uiteindelijke enveloppe.
Trek nu alle schuine lijnen vanaf de punten die je eerder hebt afgetekend. Knip de hele vorm
uit. Het patroon is klaar.
Speldt het patroon op de stof en teken rondom 1 cm extra af. Dit is de naad. Doe hetzelfde
met de voeringstof. Leg beide stofdelen met de goede kanten op elkaar.
Stik ze rondom aan elkaar, op 1cm vanaf de knipkant. Laat aan één van de lange kanten ± 10
cm open. Knip de naad bij de diverse hoekjes kort af en keer de enveloppe zorgvuldig
binnenste buiten. Hoekjes goed uitvouwen. Stik de laatste 10 cm dicht, met een overhands
steekje. Vouw nu de beide zijflappen naar het midden, evenals de onderflap. Stik de schuine
kanten met een overhands steekje onzichtbaar aan elkaar. Bedenk zelf een leuke sluiting.
De enveloppe is klaar.
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