
 

 

Nieuwsbrief strijkpatches 

 

Om te laten zien dat we trots zijn dat we bij SKVE horen en om ons te kunnen 
onderscheiden van andere karateka’s, willen we graag dat iedereen uiterlijk per 01 
januari 2021 een logo draagt op zijn of haar karatepak. 

Aanschaf:  
De strijkpatches kun je bij Sensei Ben 

kopen voor € 2,50 per stuk. 

Waar: 
Het SKVE logo hoort op je linkerborst, 

net onder je sleutelbeen. 

Hoe: 
1. Zet de temperatuur van het strijkijzer op 170 graden (tussen wol en katoen)  
2. Zet de stoomfunctie van het strijkijzer uit en laat het water eruit lopen  
3. Laat het strijkijzer op temperatuur komen, dit zal ongeveer 5 minuten duren 
4. Zorg je karatepak al minimaal 1 keer is gewassen en gestreken  
5. Strijk je pak zodat het materiaal voorverwarmd is en de patch beter hecht  
6. Leg een stuk bakpapier tussen de patch en het strijkijzer: dit beschermt 
zowel de patch als de omliggende stof! 
7. Pers met middelhoge druk de patch in 20 seconden vast  
8. Laat je pak en de patch 3 minuten afkoelen  
9. Strijk je pak aan de achterzijde van waar de patch zojuist is opgestreken nog 
even na voor extra hechting. 
10. Hecht de patch niet? Herhaal stap 6 t/m 9.  
11. Laat het materiaal 24 uur rusten voordat je het intensief gaat gebruiken. 

Algemeen wasvoorschrift karatepak: 
 Altijd je pak binnenstebuiten wassen op max. 30 graden 
 Geen agressieve wasmiddelen gebruiken 
 Niet in de droger 
 Zorg altijd dat je karatepak gestreken is. 



 

 

 Alternatief 1: 
Textiellijm, bijvoorbeeld: 

Alternatief 3:  
Je kunt de patch er ook netjes op 
stikken. Let erop dat hij goed en 
rondom vast zit, zodat niemand 
met zijn vingers erachter kan 
blijven haken en een geblesseerd 
raakt. Heb je geen naaimachine? 
Informeer bij een lokaal naai-
atelier.  

De prijs is ongeveer € 3,00 per 
patch. 

Alternatief 2:  
Industrielijm, bijvoorbeeld 

 

 

Liever een filmpje? 
 
https://youtu.be/IWb5k_nrlZM 

Alvast bedankt allemaal! 

 

Namens sensei Ben, Ronald en Robin 

Oss! 


