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6113, 6122 en 61130
Draaiglijderafstand: 6 cm

6112, 6121 en 61120
Draaiglijderafstand: 8 cm

 Eenvoudige bediening betekent tijdwinst
De nieuwe generatie “Newave” van Gerster Collection 
bespaart u vanwege de eenvoudige bediening moeite, 
tijd en daarmee puur geld!

 Decoreren volgens rapport 
Alleen met de “Newave”gordijnband kunnen golfplooien 
volgens rapport worden gedecoreerd (b.v. strepen in de 
lengte, patronen).

 Zes snelle mogelijkheden
De gordijnbanden met 8 cm of 6 cm plooi-afstand 
bieden met telkens drie vaste plooivallen, 200%, 250% 
en 280%, zes aangegeven mogelijkheden voor uw 
nieuwe raamdecoratie. Ook zijn echter alle individuele 
plooivallen mogelijk, omdat beide banden in een 
afstand van één centimeter openingen hebben.

 Eenvoudig inringen zonder af te tellen
Op telkens drie markeringen op de gordijnbanden 
kunnen eenvoudig en zonder af te tellen de gordijn-
haken (art. 14054 en art. 14166) opgehangen worden.

 Eenvoudig af- en ophangen
Ook het af- en weer ophangen, b.v. om het gordijn te 
wassen, is heel eenvoudig. De gordijnhaken worden 
één voor één uit, resp. in de draaiglijders gehangen.

 Draaibare glijders
De draaiglijders aan het koord passen zich optimaal aan 
elke gordijnbeweging aan,
zowel bij open als bij dichtgetrokken gordijnen!
Uw decoratie zorgt altijd voor mooie plooien.

 Rem
De rem art. 14143 en art. 14168 wordt boven de laatste 
draaiglijder in de binnenloop van de rail bevestigd. Het 
gordijn kan dus op elk willekeurig punt van de rail 
perfect worden vastgemaakt.

De voordelen in één oogopslag

Stofhoeveelheid-calculator

Gordijnband accessoires

Tabellen voor voor
stoffen  rapportzonder

Tabellen voor voor
stoffen  rapportmet

Werkhandleiding voor
stoffen  rapport zonder

Werkhandleiding voor
stoffen  rapport met

Eén stof – twee dessins
-open dicht effect

 Eén stof – twee designs
Stoffen met rapport bieden bijzondere en geraffineerde 
decoratie-mogelijkheden met het open-dicht-effect!

 Passend voor rails en stangen met binnenloop
De draaiglijders aan de beide koorden (art. 14051 met een 
rapport van 6 cm en art. 14052 met een rapport van 8cm) 
zijn geschikt voor de meeste in de handel gebruikelijke
rails- en stangsystemen met binnenloop. (Diepte tenminste
6 mm.) De draaiglijders van de beide koorden art. 14133
(6 cm) en art. 14134 (8 cm) in de kleur zwart,  zijn eveneens 
geschikt voor de meeste in de handel gebruikelijke rails- 
en stangsystemen met binnenloop. Deze draaiglijders zijn 
vooral geschikt voor zware inbetweens of decostoffen. 
(Diepte tenminste 6 mm.) De draaiglijders van de beide 
koorden art. 14067 en 14072 zijn vooral geschikt voor 
smalle binnenloop-systemen. Voor zeer platte binnenloop-
systemen zijn vooral de draaiglijders van de koorden art. 
14082 (6 cm) 14109 (8 cm) tezamen met de 14169( 6cm)
en de 14170 (8cm) in zwart geschikt. Voor mini binnenloop-
systemen zijn er art. 14139 (6 cm) en art. 14140 (8 cm).

 Eindhaken voor een perfecte plooien-afsluiting
De eindhaak (art. 14060 en art.14143) wordt eenvoudig met 
twee gordijnhaken vastgemaakt en
is daarbij onafhankelijk van de rails.

 Levering voorgemonteerd rechtstreeks uit voorraad
Wij leveren u de voorgemonteerde koorden inclusief 
draaiglijders als meterwaar van de rol rechtstreeks uit 
voorraad!

 Stofhoeveelheid-calculator als app
Met de app voor alle mobiele telefoons kunt u zeer 
eenvoudig op elke plaats de hoeveelheid stof,
de stof voor de plooival, het aantal glijders
enz. uitrekenen. De app kan voor stoffen
met en zonder rapport worden gebruikt.

 Scholingsvideo en werkhandleiding
als film kunt u vinden in onze mediatheek
op www.gerster.com en op You Tube.
Zoekterm:  Newave Gardinenband.

De voordelen
in één oogopslag
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Draaiglijderafstand: 6 cm
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Draaiglijderafstand: 8 cm
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lengte, patronen).

 Zes snelle mogelijkheden
De gordijnbanden met 8 cm of 6 cm plooi-afstand 
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 Draaibare glijders
De draaiglijders aan het koord passen zich optimaal aan 
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Stores: Art. 11433 col. 0040, Gordijnband: Art. 6122 ca. 220%,
Overgordijn: Art. 7657 col. 0040, Gordijnband: Art. 6122 250%

 - band
accessoires

Stofhoeveelheid-calculator
Via onderstaande link op onze homepage:

 http://gerster.com/stoffmengenkalkulator/

04 05
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                 app
voor alle mobiele
telefoons!
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Thans is er de stofhoeveelheid-calculator
van Gerster ook als app, waarmee u heel
simpel op elke plaats de hoeveelheid
stof, de stof voor de plooival, aantal
glijders enz. voor de Newave golfband
kunt uitrekenen.

Voor stoffen die zonder rapport moeten worden
gedecoreerd gebruikt u de eerste invoertoets. Hier
worden de aanwezige markeringen in de band gebruikt.

Calculator voor stoffen  rapportzonder
S.v.p. het volgende intoetsen:
1) gewenste plooival
2) gewenste gordijnbreedte
3) afstand van de draaiglijders
4) plooival voor de zoom links en rechts

Resultaat: mogelijke gordijnbreedtes, aantal glijders,
plooidiepte en benodigde hoeveelheid stof (snijbreedte)!
Voor stoffen die met rapport moeten worden gedecoreerd,
kunt u de tweede invoertoets gebruiken. Voor een optimaal
plooi-ontwerp adviseren we een rapport tussen 24 en 46 cm.

Calculator voor stoffen  rapport met
Hiervoor s.v.p. het volgende intoetsen:
1) rapportbreedte
2) gewenste gordijnbreedte 
3) afstand van de draaiglijders
4) plooival voor de zoom links en rechts

Resultaat: mogelijke gordijnbreedtes, stofbreedte, aantal
glijders, plooival, benodigde hoeveelheid stof (snijbreedte)!

1.

2.

3.

NE    AVE

Newave App eenvoudig downdloaden:
voor Android bij Google play, voor iOS in de App Store!

Nu verkrijgbaar als app

NE    AVE
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                 band voor  plooienkleinere

voor  binnenloopsystemen:mini

voor in de  rails enhandel gebruikelijke
stangen met binnenloop:

07

Rapport:
bij  plooival: 12 cm200 %
bij  plooival: 15 cm250 %
bij  plooival: 17 cm280 %

Rails en stangen
afbeelding in profiel

voor  binnenloopsystemen:smalle

voor  binnenloopsystemen: platte

voor  binnenloopsystemen platte

voor in de  rails en stangen met binnenloophandel gebruikelijke
in de kleur zwart

Draaiglijderafstand: 6 cm
Plooidiepte: 9 bis 14 cm

6 cm Kordeln 
Draaiglijderafstand: 6 cm

Gordijnband:
Art. 6113/6122

6 c
m

06
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200% 250% 280%

Art. 14051

6 cm

1 cm

Art. 14051 0,3 cm

Art. 14067 

6 cm

0,53 cm

Art. 14067 0,3 cm

Art. 14082

6 cm
Art. 14082

Art. 14139

6 cm
Art. 14139

0,5 cm

Art. 14169in de kleur zwart:

Gordijnband:
Art. 61130

Eindhaak: Art. 14060

Eindhaak: Art. 14167

Rem:
Art. 14143 und Art. 14168

Gardinenhaken:
Art. 14054 und Art. 14166 oder Art. 14155

6 c
m

Art. 14133

Art. 6113, Art. 61130 in de kleur zwart en Art. 6122 met
kleefstof voor het eenvoudig vastzetten en verwerken

07
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voor  binnenloopsystemen:mini

voor in de  rails enhandel gebruikelijke
stangen met binnenloop:

Rails en stangen
afbeelding in profiel

voor  binnenloopsystemen:smalle

voor  binnenloopsystemen: platte

voor in de  rails en stangen met binnenloophandel gebruikelijke
in de kleur zwart:

in de kleur zwart:

09

Rapport:
bij  plooival : 16 cm200 %
bij  plooival : 20 cm250 %
bij  plooival : 23 cm280 %

                band voor  plooiengrotere 8 cm Kordeln
Draaiglijderafstand: 8 cm

08
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8 c
m

Gordijnband:
Art. 6112/6121

Gordijnband:
Art. 61120

200% 250% 280%

Draaiglijderafstand: 8 cm
Plooidiepte: 12 bis 18 cm

Eindhaak: Art. 14060

Eindhaak: Art. 14167

Rem:
Art. 14143 und Art. 14168

Art. 14052

8 cm

1 cm

Art. 14052 0,3 cm

Art. 14072 

8 cm

0,53 cm

Art. 14072 0,3 cm

Art. 14109

8 cm
Art. 14109

Art. 14170

Art. 14140

8 cm
Art. 14140

0,5 cm

8 c
m

Art. 14134

Gordijnhaken:
Art. 14054 und Art. 14166 oder Art. 14155

Art. 6112, Art. 61120 in de kleur zwart en Art. 6121 met
kleefstof voor het eenvoudig vastzetten en verwerken

voor  binnenloopsystemen platte
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voor  binnenloopsystemen:mini

voor in de  rails enhandel gebruikelijke
stangen met binnenloop:

Rails en stangen
afbeelding in profiel

voor  binnenloopsystemen:smalle

voor  binnenloopsystemen: platte

voor in de  rails en stangen met binnenloophandel gebruikelijke
in de kleur zwart:

in de kleur zwart:
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Rapport:
bij  plooival : 16 cm200 %
bij  plooival : 20 cm250 %
bij  plooival : 23 cm280 %

                band voor  plooiengrotere 8 cm Kordeln
Draaiglijderafstand: 8 cm
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8 c
m

Gordijnband:
Art. 6112/6121

Gordijnband:
Art. 61120

200% 250% 280%

Draaiglijderafstand: 8 cm
Plooidiepte: 12 bis 18 cm

Eindhaak: Art. 14060

Eindhaak: Art. 14167

Rem:
Art. 14143 und Art. 14168

Art. 14052

8 cm

1 cm

Art. 14052 0,3 cm

Art. 14072 

8 cm

0,53 cm

Art. 14072 0,3 cm

Art. 14109

8 cm
Art. 14109

Art. 14170

Art. 14140

8 cm
Art. 14140

0,5 cm

8 c
m

Art. 14134

Gordijnhaken:
Art. 14054 und Art. 14166 oder Art. 14155

Art. 6112, Art. 61120 in de kleur zwart en Art. 6121 met
kleefstof voor het eenvoudig vastzetten en verwerken

voor  binnenloopsystemen platte
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Railbreedte tot Draairunner aantal

Benodigede stofhoeveelheid in cm
bij een plooival van

200% 1 : 2,0 250% 1 : 2,5 280% 1 : 2,8

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

56

72

88

104

120

136

152

168

184

200

216

232

248

264

280 

296

96

128

160

192

224

256

288

320

352

384

416

448

480

512

544

576

608

120

160

200

240

280

320

360

400

440

480

520

560

600

640

680

720

760

138

184

230

276

322

368

414

460

506

552

598

644

690

736

782

828

874

Tabel voor de berekening van de stofhoeveelheid voor stoffen  rapportzonder
Art. 6112 en Art 6121 en Art. 61120, Draaiglijderafstand: 8 cm Koord Art. 14052,
14134, 14072, 14109, 14170 en 14140 

200% 1 : 2,0 250% 1 : 2,5 280% 1 : 2,8

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

96

120

144

168

192

216

240

264

288

312

336

360

384

408

432

456

480

504

520

552

576

600

120

150

180

210

240

270

300

330

360

390

420

450

480

510

540

570

600

630

660

690

720

750

136

170

204

238

272

306

340

374

408

442

476

510

544

578

612

646

680

714

748

782

816

850

42

54

66

78

90

102

114

126

138

150

162

174

186

198

210

222

234

246

258

270

282

294

Tabel voor de berekening van de stofhoeveelheid voor stoffen  rapportzonder
Art. 6113 en Art 6122 en Art. 61130 Draaiglijderafstand: 6 cm, Koord Art. 14051,
14133, 14067, 14082, 14169 en 14139

Railbreedte tot Draairunner aantal

Benodigede stofhoeveelheid in cm
bij een plooival van

10 11
NE    AVEStores: Art. 11427 col. 0010, Gordijnband: Art. 6112 250%

Art. 6113 zonder kleefstof
Art. 6122 met kleefstof
om vast te zetten voor een eenvoudiger verwerking
Art. 61130 zwart  
Passende koorden:
Art. 14051, 14133, 14067, 14082, 14169 en 14139

Draaiglijderafstand: 6 cm

Art. 6112 zonder kleefstof
Art. 6121 met kleefstof,
om vast te zetten voor een eenvoudiger verwerking
Art. 61120 zwart 
Passende koorden:
Art. 14052, 14134, 14072, 14109, 14170 en 14140
 
Draaiglijderafstand: 8 cm

Bij alle stofbreedtes in de tabellen voor stoffen zonder
rapport moet de kantzoom erbij gerekend worden!

Tabellen voor de berekening van de
stofhoeveelheid voor stoffen  rapportzonder

I. Werkhandleiding
voor stoffen

 rapportzonder
(effen stoffen en stoffen met

dwars-patronen)

Graag uw aandacht voor
met kleefstof bewerkte Waveband

De met kleefstof kristallen beklede banden
art. 6121 en 6122 zijn speciaal voor de verwerking

van dunnere dat wil zeggen transparante stoffen
ontwikkeld. Door het met het strijkijzer opstrijken

wordt het band prezies en gegarandeert gelijkmatig
op het gordijn aangebracht. Het vaststikken van

het band op het gordijn geeft nu geen problemen
meer. Door deze techniek laten ook stoffen als

voile en halforganzas, zich in een perfekte Wave
verwerken tot een schitterende decoratie.

Houdt u er mee rekening dat bij kleefstofband
de stof Slecht een stukje aan de bovenzijde

omgeslagen wordt.

2 cm zoom



Railbreedte tot Draairunner aantal

Benodigede stofhoeveelheid in cm
bij een plooival van

200% 1 : 2,0 250% 1 : 2,5 280% 1 : 2,8

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

56

72

88

104

120

136

152

168

184

200

216

232

248

264

280 

296

96

128

160

192

224

256

288

320

352

384

416

448

480

512

544

576

608

120

160

200

240

280

320

360

400

440

480

520

560

600

640

680

720

760

138

184

230

276

322

368

414

460

506

552

598

644

690

736

782

828

874

Tabel voor de berekening van de stofhoeveelheid voor stoffen  rapportzonder
Art. 6112 en Art 6121 en Art. 61120, Draaiglijderafstand: 8 cm Koord Art. 14052,
14134, 14072, 14109, 14170 en 14140 

200% 1 : 2,0 250% 1 : 2,5 280% 1 : 2,8
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10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

96

120

144

168

192

216

240

264

288

312

336

360

384

408

432

456

480

504

520

552

576

600

120

150

180

210

240

270

300

330

360

390

420

450

480

510

540

570

600

630

660

690

720

750

136

170

204

238

272

306

340

374

408

442

476

510

544

578

612

646

680

714

748

782

816

850

42

54

66

78

90

102

114

126

138

150

162

174

186

198

210

222

234

246

258

270

282

294

Tabel voor de berekening van de stofhoeveelheid voor stoffen  rapportzonder
Art. 6113 en Art 6122 en Art. 61130 Draaiglijderafstand: 6 cm, Koord Art. 14051,
14133, 14067, 14082, 14169 en 14139

Railbreedte tot Draairunner aantal

Benodigede stofhoeveelheid in cm
bij een plooival van

10 11
NE    AVEStores: Art. 11427 col. 0010, Gordijnband: Art. 6112 250%

Art. 6113 zonder kleefstof
Art. 6122 met kleefstof
om vast te zetten voor een eenvoudiger verwerking
Art. 61130 zwart  
Passende koorden:
Art. 14051, 14133, 14067, 14082, 14169 en 14139

Draaiglijderafstand: 6 cm

Art. 6112 zonder kleefstof
Art. 6121 met kleefstof,
om vast te zetten voor een eenvoudiger verwerking
Art. 61120 zwart 
Passende koorden:
Art. 14052, 14134, 14072, 14109, 14170 en 14140
 
Draaiglijderafstand: 8 cm

Bij alle stofbreedtes in de tabellen voor stoffen zonder
rapport moet de kantzoom erbij gerekend worden!

Tabellen voor de berekening van de
stofhoeveelheid voor stoffen  rapportzonder

I. Werkhandleiding
voor stoffen

 rapportzonder
(effen stoffen en stoffen met

dwars-patronen)

Graag uw aandacht voor
met kleefstof bewerkte Waveband

De met kleefstof kristallen beklede banden
art. 6121 en 6122 zijn speciaal voor de verwerking

van dunnere dat wil zeggen transparante stoffen
ontwikkeld. Door het met het strijkijzer opstrijken

wordt het band prezies en gegarandeert gelijkmatig
op het gordijn aangebracht. Het vaststikken van

het band op het gordijn geeft nu geen problemen
meer. Door deze techniek laten ook stoffen als

voile en halforganzas, zich in een perfekte Wave
verwerken tot een schitterende decoratie.

Houdt u er mee rekening dat bij kleefstofband
de stof Slecht een stukje aan de bovenzijde

omgeslagen wordt.

2 cm zoom



Voor  op de gordijnbandstoffen  rapportzonder
hetzelfde aantal als de afgetelde draaiglijders vanuit
de markeringen de gewenste plooival aftellen.
Bovendien aan begin en eind van de band een halve
plooidiepte per kant toevoegen plus per eind 2 cm
voor de zoom. De gordijnband dan afknippen.
De breedte van de te knippen stof richt zich dan op
de lengte van de gordijnband, plus de gewenste
zoom-plooival.

Voor een optimale plooi-afsluiting aan de zijkanten,
aan begin en einde van de band ½ plooidiepte per
kant extra toevoegen.

De gordijnband afknippen.

De bovenste gordijnstofrand 2 cm omslaan en strijken.
Dan de gordijnband aan beide einden 2 cm inslaan
en aan de bovenste gordijnkant bevestigen.

01

02

03

De beklede gordijnband
zonder hoofdje opstrijken.

De opgestreken gordijnband met twee naden aannaaien
De eerste naad boven de erste rij openingen.
De tweede naad onder de tweede rij openingen.

De gordijnhaken in de markeringen van de
gekozen procent-toevoegingen ophangen.

Telkens aan de laatste draaiglijder van het koord
de eindhaak ophangen en met twee gordijnhaken
aan de passende openingen vastzetten.
De eindhaak zorgt voor stabiliteit aan de rechtse
en linkse afsluiting.

Het draaiglijderkoord in het rail- of
stangensysteem inbrengen en de gordijnhaken
één voor één aanbrengen.
 

Het gat in het midden onder aan de eindhaak
dient ertoe, een trekstang aan te brengen.
Om het gordijn te wassen slechts de gordijnhaken
losmaken, het koord blijft daarbij in het loopwerk.

04

05

06

07

08

09

12 13

200% 250% 280%

De gordijnstof aan beide zijden omzomen.

De gewenste afgewerkte breedte van het decoratie-
oppervlak uitrekenen. Draaiglijderkoorden op de
gewenste afgewerkte breedte van het decoratievlak
uitleggen. Dan het aantal draaiglijders aftellen.
Voor een optimale plooienafsluiting aan de kanten
moet gelet worden op een even aantal!

2

1

7 mm

10 mm

Belangrijk:
het gordijnband zonder
hoofdje opnaaien.



Voor  op de gordijnbandstoffen  rapportzonder
hetzelfde aantal als de afgetelde draaiglijders vanuit
de markeringen de gewenste plooival aftellen.
Bovendien aan begin en eind van de band een halve
plooidiepte per kant toevoegen plus per eind 2 cm
voor de zoom. De gordijnband dan afknippen.
De breedte van de te knippen stof richt zich dan op
de lengte van de gordijnband, plus de gewenste
zoom-plooival.

Voor een optimale plooi-afsluiting aan de zijkanten,
aan begin en einde van de band ½ plooidiepte per
kant extra toevoegen.

De gordijnband afknippen.

De bovenste gordijnstofrand 2 cm omslaan en strijken.
Dan de gordijnband aan beide einden 2 cm inslaan
en aan de bovenste gordijnkant bevestigen.

01

02

03

De beklede gordijnband
zonder hoofdje opstrijken.

De opgestreken gordijnband met twee naden aannaaien
De eerste naad boven de erste rij openingen.
De tweede naad onder de tweede rij openingen.

De gordijnhaken in de markeringen van de
gekozen procent-toevoegingen ophangen.

Telkens aan de laatste draaiglijder van het koord
de eindhaak ophangen en met twee gordijnhaken
aan de passende openingen vastzetten.
De eindhaak zorgt voor stabiliteit aan de rechtse
en linkse afsluiting.

Het draaiglijderkoord in het rail- of
stangensysteem inbrengen en de gordijnhaken
één voor één aanbrengen.
 

Het gat in het midden onder aan de eindhaak
dient ertoe, een trekstang aan te brengen.
Om het gordijn te wassen slechts de gordijnhaken
losmaken, het koord blijft daarbij in het loopwerk.

04
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12 13

200% 250% 280%

De gordijnstof aan beide zijden omzomen.

De gewenste afgewerkte breedte van het decoratie-
oppervlak uitrekenen. Draaiglijderkoorden op de
gewenste afgewerkte breedte van het decoratievlak
uitleggen. Dan het aantal draaiglijders aftellen.
Voor een optimale plooienafsluiting aan de kanten
moet gelet worden op een even aantal!

2

1

7 mm

10 mm

Belangrijk:
het gordijnband zonder
hoofdje opnaaien.



Overgordijn: Art. 11337 col. 0810, Gordijnband: Art. 6121 250%

Vuistregel voor het bij benadering berekenen van de
benodigde hoeveelheid stof voor stoffen  rapport:met

Afgewerkte breedte: 16 x rapport + 30 cm

40

38

36

34

32

30

28

26

24

22

20

370

353

336

319

302

285

268

251

234

217

200

350

333

316

299

282

265

248

231

214

197

180

343

326

310

293

276

260

243

226

210

193

176

Tabel voor het berekenen van de hoeveelheid stof  rapportmet
Art. 6113 en Art 6122 en Art. 61130 Draaiglijderafstand: 6 cm,
Koord Art. 14051, 14133, 14067, 14082, 14169 en 14139

40

38

36

34

32

30

28

26

24

22

20

290

277

264

251

238

225

212

199

186

173

160

270

257

244

231

218

205

192

179

166

153

140

260

247

235

222

210

197

185

172

160

147

135

Tabel voor het berekenen van de hoeveelheid stof  rapportmet
Art. 6112 en Art 6121 en Art. 61120, Draaiglijderafstand: 8 cm,
Koord Art. 14052, 14134, 14072, 14109, 14170 en 14140 

Vuistregel voor het bij benadering berekenen van de
benodigde hoeveelheid stof voor stoffen  rapport:met

Afgewerkte breedte: 12 x rapport + 30 cm

Voorbeeldtabel bij een
afgewerkte breedte van ca 104 cm
(14 draaiglijders).

Voorbeeldtabel bij een
afgewerkte breedte van ca 102 cm
(18 draaiglijders).

14 15
NE    AVE

Tabellen voor de berekening van de
stofhoeveelheid voor stoffen  rapportmet

II. Werkhandleiding
voor stoffen

 rapportmet
(stoffen met patronen in de lengte)

Stofbreedte in cm. (incl. 5 cm
dubbele zoom re. + li. ) ca.

Stofbreedte in cm. (incl. 5 cm
dubbele zoom re. + li. ) ca.

Snijbreedte
in cm ca.

Snijbreedte
in cm ca.

Toegaven
 in % ca.

Toegaven
 in % ca.

Monster of rapport
breedte in cm.

Monster of rapport
breedte in cm.

Graag uw aandacht voor
met kleefstof bewerkte Waveband

De met kleefstof kristallen beklede banden
art. 6121 en 6122 zijn speciaal voor de verwerking

van dunnere dat wil zeggen transparante stoffen
ontwikkeld. Door het met het strijkijzer opstrijken

wordt het band prezies en gegarandeert gelijkmatig
op het gordijn aangebracht. Het vaststikken van

het band op het gordijn geeft nu geen problemen
meer. Door deze techniek laten ook stoffen als

voile en halforganzas, zich in een perfekte Wave
verwerken tot een schitterende decoratie.

Houdt u er mee rekening dat bij kleefstofband
de stof Slecht een stukje aan de bovenzijde

omgeslagen wordt.

2 cm zoom

Art. 6113 zonder kleefstof
Art. 6122 met kleefstof
om vast te zetten voor een eenvoudiger verwerking
Art. 61130 zwart  
Passende koorden:
Art. 14051, 14133, 14067, 14082, 14169 en 14139

Draaiglijderafstand: 6 cm

Art. 6112 zonder kleefstof
Art. 6121 met kleefstof,
om vast te zetten voor een eenvoudiger verwerking
Art. 61120 zwart 
Passende koorden:
Art. 14052, 14134, 14072, 14109, 14170 en 14140
 
Draaiglijderafstand: 8 cm



Overgordijn: Art. 11337 col. 0810, Gordijnband: Art. 6121 250%

Vuistregel voor het bij benadering berekenen van de
benodigde hoeveelheid stof voor stoffen  rapport:met

Afgewerkte breedte: 16 x rapport + 30 cm
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38

36

34

32

30

28

26

24
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353

336

319

302

285

268

251
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217
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350

333

316

299

282

265

248

231

214

197

180

343

326

310

293

276

260

243

226

210

193

176

Tabel voor het berekenen van de hoeveelheid stof  rapportmet
Art. 6113 en Art 6122 en Art. 61130 Draaiglijderafstand: 6 cm,
Koord Art. 14051, 14133, 14067, 14082, 14169 en 14139
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28

26
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290

277
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251
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225

212

199

186

173

160

270

257

244

231

218

205

192

179

166

153

140

260

247

235

222

210

197

185

172

160

147

135

Tabel voor het berekenen van de hoeveelheid stof  rapportmet
Art. 6112 en Art 6121 en Art. 61120, Draaiglijderafstand: 8 cm,
Koord Art. 14052, 14134, 14072, 14109, 14170 en 14140 

Vuistregel voor het bij benadering berekenen van de
benodigde hoeveelheid stof voor stoffen  rapport:met

Afgewerkte breedte: 12 x rapport + 30 cm

Voorbeeldtabel bij een
afgewerkte breedte van ca 104 cm
(14 draaiglijders).

Voorbeeldtabel bij een
afgewerkte breedte van ca 102 cm
(18 draaiglijders).

14 15
NE    AVE

Tabellen voor de berekening van de
stofhoeveelheid voor stoffen  rapportmet

II. Werkhandleiding
voor stoffen

 rapportmet
(stoffen met patronen in de lengte)

Stofbreedte in cm. (incl. 5 cm
dubbele zoom re. + li. ) ca.

Stofbreedte in cm. (incl. 5 cm
dubbele zoom re. + li. ) ca.

Snijbreedte
in cm ca.

Snijbreedte
in cm ca.

Toegaven
 in % ca.

Toegaven
 in % ca.

Monster of rapport
breedte in cm.

Monster of rapport
breedte in cm.

Graag uw aandacht voor
met kleefstof bewerkte Waveband

De met kleefstof kristallen beklede banden
art. 6121 en 6122 zijn speciaal voor de verwerking

van dunnere dat wil zeggen transparante stoffen
ontwikkeld. Door het met het strijkijzer opstrijken

wordt het band prezies en gegarandeert gelijkmatig
op het gordijn aangebracht. Het vaststikken van

het band op het gordijn geeft nu geen problemen
meer. Door deze techniek laten ook stoffen als

voile en halforganzas, zich in een perfekte Wave
verwerken tot een schitterende decoratie.

Houdt u er mee rekening dat bij kleefstofband
de stof Slecht een stukje aan de bovenzijde

omgeslagen wordt.

2 cm zoom

Art. 6113 zonder kleefstof
Art. 6122 met kleefstof
om vast te zetten voor een eenvoudiger verwerking
Art. 61130 zwart  
Passende koorden:
Art. 14051, 14133, 14067, 14082, 14169 en 14139

Draaiglijderafstand: 6 cm

Art. 6112 zonder kleefstof
Art. 6121 met kleefstof,
om vast te zetten voor een eenvoudiger verwerking
Art. 61120 zwart 
Passende koorden:
Art. 14052, 14134, 14072, 14109, 14170 en 14140
 
Draaiglijderafstand: 8 cm
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Siehe Tabellen auf Seite 15
16 17

De gewenste klare breedte van de te 
gebruiken rail opmeten. (In ons voorbeeld
gebruiken we een railbreedte van ca100 cm)

Draairunnerkoord art. 14051 op de 
te gebruiken railbreedte neerleggen.

Het aantal benodigede runners aftellen. 
Let op, voor de optimale zijafwerking 
dient u altijd gebruik te maken van een 
even aantal runners!
(In ons voorbeeld zijn het 18 draairunners)

Draairunnerkoord afknippen.

De benodigde stofbreedte wordt door 
middel van de volgende formule berekend:

Aantal draairunners : 2 = aantal vouwen
      
In ons voorbeeld zijn bij gesloten gordijnende 
gekleurde strepen aan de voorzijde. Daarom
 moeten nu negen gekleurde rapportdelen 
afgeteld worden.

1 is de eerste gele streep!

18/2    =     9 vouwen (rapporteenheden)

2 is de volgende grijze streep enzovoort. 
De unigeleurde strepen ertussen zijn in dit 
geval de vouwdiepte , de bij gesloten 
gordijnen achter zichtbaar  zijn.

Het gelijke schema kann gebruikt worden bij
bijvoorbeeld stoffen met ranken. In dat geval
wordt het aantal rapporten met de ranken 
afgeteld.

Voor perfekte afwerking van de zijkanten 
moet telkens een half rapport aan beide 
zijden meegerekend worden, zoals in ons 
voorbeeld een unikleur streep.  Daarbij moet
rekening gehouden worden met de zij 
zoomen. Alles tezamen zorgt dan voor de te
knippen stofbreedte.

De gordijnstof afknippen

De zijkanten van het gordijn afzomen.
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De gewenste klare breedte van de te 
gebruiken rail opmeten. (In ons voorbeeld
gebruiken we een railbreedte van ca100 cm)

Draairunnerkoord art. 14051 op de 
te gebruiken railbreedte neerleggen.

Het aantal benodigede runners aftellen. 
Let op, voor de optimale zijafwerking 
dient u altijd gebruik te maken van een 
even aantal runners!
(In ons voorbeeld zijn het 18 draairunners)

Draairunnerkoord afknippen.

De benodigde stofbreedte wordt door 
middel van de volgende formule berekend:

Aantal draairunners : 2 = aantal vouwen
      
In ons voorbeeld zijn bij gesloten gordijnende 
gekleurde strepen aan de voorzijde. Daarom
 moeten nu negen gekleurde rapportdelen 
afgeteld worden.

1 is de eerste gele streep!

18/2    =     9 vouwen (rapporteenheden)

2 is de volgende grijze streep enzovoort. 
De unigeleurde strepen ertussen zijn in dit 
geval de vouwdiepte , de bij gesloten 
gordijnen achter zichtbaar  zijn.

Het gelijke schema kann gebruikt worden bij
bijvoorbeeld stoffen met ranken. In dat geval
wordt het aantal rapporten met de ranken 
afgeteld.

Voor perfekte afwerking van de zijkanten 
moet telkens een half rapport aan beide 
zijden meegerekend worden, zoals in ons 
voorbeeld een unikleur streep.  Daarbij moet
rekening gehouden worden met de zij 
zoomen. Alles tezamen zorgt dan voor de te
knippen stofbreedte.

De gordijnstof afknippen

De zijkanten van het gordijn afzomen.
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De benodigde gordijnbandlengte inclusief 
1 cm ( voor de omslag aan het einde van de
gordijnband einden rechts en links ) komt 
overeen met de breedte van het 
omgezoomde gordijn.

De beide gordijnband einden1 cm omvouwen.

om het band aan te stikken dient het gordijn
2 cm te worden omgeslagen.

Bij de rood gemarkeerde lijn wordt het band 
nu tezamen met het 2 cm omgeslagen gordijn 
(zie punt 12 eenmaal rechts van het 
gordijnhaakzakje…

...en eenmaal links van het gordijnhaakzakje 
aangestikt.

Klaar gestikt gordijn.

Voor de juiste plooien worden de gordijnhaken
14054 elk rechts en links van een rapport in
de gordijnhaakzakjes ingestoken.

Voor het op rapport verwerken van NEWAVE 
kann men de plooival markeringen niet 
gebruiken omdat deze  gordijnen een eigen 
rapport hebben.

De eindhaak art. 14060 met 2 haken in de 
daarvoor geschikte zakjes steken zodat 
het midden van de eindhaak op de plaats 
van de laatste markering zit.

Allereerst de eindhaak in de eerste en 
laatste draairunner bevestigen.

1. 2.
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De benodigde gordijnbandlengte inclusief 
1 cm ( voor de omslag aan het einde van de
gordijnband einden rechts en links ) komt 
overeen met de breedte van het 
omgezoomde gordijn.

De beide gordijnband einden1 cm omvouwen.

om het band aan te stikken dient het gordijn
2 cm te worden omgeslagen.

Bij de rood gemarkeerde lijn wordt het band 
nu tezamen met het 2 cm omgeslagen gordijn 
(zie punt 12 eenmaal rechts van het 
gordijnhaakzakje…

...en eenmaal links van het gordijnhaakzakje 
aangestikt.

Klaar gestikt gordijn.

Voor de juiste plooien worden de gordijnhaken
14054 elk rechts en links van een rapport in
de gordijnhaakzakjes ingestoken.

Voor het op rapport verwerken van NEWAVE 
kann men de plooival markeringen niet 
gebruiken omdat deze  gordijnen een eigen 
rapport hebben.

De eindhaak art. 14060 met 2 haken in de 
daarvoor geschikte zakjes steken zodat 
het midden van de eindhaak op de plaats 
van de laatste markering zit.

Allereerst de eindhaak in de eerste en 
laatste draairunner bevestigen.

1. 2.
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Hierna het draairunnerkkord in de rails of 
roede schuiven.

Aansluitend wordt het gordijn aan een zijde 
aan de eindhaak ingehangen.

Nu kunnen de gordijnhaken een voor een 
in de draairunners gehangen worden.

Klaar gordijn, gesloten met de gekeurde 
stofstrepen naar voren.

Will men echte bij gesloten gordijnen de uni 
stofstrepen aan de voorzijde zien , dan moet 
men reeds bij het aftellen ( zie punt 05) er 
rekening mee houden dat het juiste aantal 
uni strepen afgeteld wordt.

Een voorbeeld van een geconfectioneerd gordijn.
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Hierna het draairunnerkkord in de rails of 
roede schuiven.

Aansluitend wordt het gordijn aan een zijde 
aan de eindhaak ingehangen.

Nu kunnen de gordijnhaken een voor een 
in de draairunners gehangen worden.

Klaar gordijn, gesloten met de gekeurde 
stofstrepen naar voren.

Will men echte bij gesloten gordijnen de uni 
stofstrepen aan de voorzijde zien , dan moet 
men reeds bij het aftellen ( zie punt 05) er 
rekening mee houden dat het juiste aantal 
uni strepen afgeteld wordt.

Een voorbeeld van een geconfectioneerd gordijn.
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open-

-dicht

effect NE    AVE

Eén stof – twee dessins

Eén stof – twee dessins

Geraffineerde
decoratie-

mogelijkheden met
het  effectopen dicht-

22

Stores: Art. 11414 col. 0840, Gordijnband: Art. 6112 ca. 200%,
Overgordijn: Art. 7650 col. 0840, Gordijnband: Art. 6112 280%
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decoratie-
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22

Stores: Art. 11414 col. 0840, Gordijnband: Art. 6112 ca. 200%,
Overgordijn: Art. 7650 col. 0840, Gordijnband: Art. 6112 280%
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Art. 11252 col. 0035

met patroon effen

Art. 11252 col. 0035

met patroon met patroon
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Art. 11252 col. 0035
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Art. 11252 col. 0035

met patroon met patroon

26 27

dicht

open

dicht

open



Stores: Art. 11427 col. 0010, Gordijnband: Art. 6112 250%

Adres gegevens Worldwide Sales
Phone: +49 7351 586-501
Fax: +49 7351 586-5408
export@gerster.com
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