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POINTES: Naaien van Elastieken en Linten 

 

Nodig: 

• Schaar 

• Naald en garen 

• Elastieken (Ritmik levert deze bij de pointes) 

• Linten (Ritmik levert deze bij de pointes) 

• 2 lederen tips (Ritmik levert deze bij de pointes) 

Elastieken: 

• Vouw het elastiek in het midden en snij het in twee 

delen. Voor elke pointe heeft u 1 deel nodig 

• Het elastiek moet  achteraan, net naast de verticale 

naad aangenaaid worden. Naai 1 kant net onder de naad 

waar het koordje doorgaat. Naai niet door het koordje. 

Anders dan kan u dat niet meer aantrekken. 

• Plaats uw voet in de pointe en bepaal hoe lang het 

elastiek moet zijn. Het andere uiteinde komt opnieuw net 

langs de verticale naad. 

• Naai nu het andere uiteinde van het elastiek vast. Zorg 

ervoor dat de elastiek niet gedraaid is. Naai niet door het 

koordje. 

• Snij het teveel aan elastiek af. (laat +/- 1 cm over onder 

de naad) 

• Herhaal hetzelfde bij de tweede pointe 

Linten 

• Snij de linten zo dat u in totaal 4 linten heeft. Dus 2 per 

pointe. Alle linten moeten even lang zijn. 

• Plooi de achterkant van de pointe naar binnen zoals op 

de foto. 

• De linten komen net langs de plaats waar de vouw van 

de achterkant de zijkant raakt. 

 

 

 

 

 



RITMIK BVBA - Tiensesteenweg 257 - 3360 Lovenjoel –Bierbeek – inge@ritmik.be – 0473 / 29.48.51 

 

 

• De matte kant van het lint naar binnen, de glanzende 

kant naar buiten. 

•  Naai aan elke pointe aan elke kant 1 lint. Dus 2 linten 

per pointe. 

• Naai niet door het koordje ! 

• Herhaal hetzelfde bij de tweede pointe. 

Lederen tip. 

• Lees de handleiding van de lijm indien nodig. 

• Op de top van de pointe kan u met superglue (1-2-3 

lijm) of een lijm (bvb Pattex) een lederen tip lijmen. 

 • Als u superglue gebruikt, pas dan op! Niet te veel lijm 

gebruiken want de stof rond de pointes laat de lijm snel 

‘uitlopen’. En dat maakt vlekken.  

• Het ronde deel dient de top te bedekken en de lip 

plooit u  onder de pointe. Zorg dat al de randen mooi 

aansluiten.  U kan indien nodig het leder bijknippen. 

 

Hebt u nog vragen? Aarzel dan niet ons te contacteren! 

Toch geen zin om er aan te beginnen? Wij kunnen de 

linten en elastieken er voor u aanaaien als u dat wil.  

 

Inge Van Emelen 

Ritmik is gespecialiseerd in het passen van pointes. 

RITMIK BVBA 

Tiensesteenweg 257 

3360 Lovenjoel – Bierbeek 

Belgium 

+32 (0) 473 294 851 

inge@ritmik.be 

 

Openingsuren voor particuliere klanten: 

Maandag en dinsdag : gesloten 

Woensdag: open van 12 tot 18u 

Donderdag: open van 12 tot 20u 

Vrijdag: open van 10 tot 18u 

Zaterdag: open van 10 tot 17u 

Zon- en feestdagen: gesloten 

 

 

 


