Er zijn verschillende manieren om de magneet hor in te korten, nadat u heeft bepaald
wat de lengte wordt van uw hor heeft u de volgende opties:
Bovenzijde omvouwen:
Is de magneet hor minder dan 10 cm te lang dan is boven omvouwen een optie.
Waarom c.a. 10 cm, dan blijft u boven de 1e magneet welke in de zoom is
weggewerkt. In de rode cirkel ziet u een verdikking (de magneet), zie foto hieronder.
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Aan de bovenzijde (zie foto hieronder) heeft de magneet hor een verticale aan elkaar
gestikte overlappende zoom, zodat de magneet hor bij het sluiten in zijn geheel
afsluit, dit gaat om het stukje tot u de eerste magneet in de zoom treft. Het voordeel
van omvouwen is dat dit intact blijft.
Let op als u gaat omvouwen verliest u de bovenste horizontale mogelijkheid om de
magneet hor met klittenband te bevestigen aan uw kozijn. U kunt dan alleen de
punaises gebruiken welke alleen geschikt zijn voor houten kozijnen.
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Na het omvouwen ziet het eruit als onderstaande foto. De bovenzijde sluit nog netjes
aan . U kunt nu de punaises gebruiken om de bovenzijde op het kozijn te bevestigen.
Indien u wenst kunt u voor de afwerking de bijgeleverde Ruche gebruiken door deze
eroverheen te hangen alvorens u de magneet hor vast prikt in het kozijn.
Tip: probeer zo recht en strak mogelijk om te vouwen om te zorgen dat de hor goed
sluit, handig is om dit met 2 personen te doen.
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Onderzijde inkorten met behulp van strijkband:
1. Knip zeer netjes de complete zoom van de onderzijde. Hiermee bedoelen we
alleen de zwarte band op de foto.
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U heeft dan de complete zoom los geknipt.

2. Knip daarna de hor aan de onderzijde af totdat u de gewenste lengte heeft.
Leg de afgeknipte zijde plat op bijvoorbeeld een strijkplank.

3. *** Knip zoomband exact op dezelfde lengte als de breedte van de hor (zorg
ervoor dat de hoogte van de strijkband niet hoger is dan de zoom van de hor)
Haal het plastic van de strijkband en leg de strijkband op de rand van de hor.
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4. Leg de eerder uitgeknipte zoom op de zoomband. En strijk alleen over de
zoom met een hete strijkbout (niet over de hor zelf). De zoomband (lijm) zal
smelten en hecht beide weer aan elkaar. In de zoom aan de onderzijde zit een
verzwaring hier NIET over heen strijken
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Nadat het geheel vast zit, draait u de hor om. U gaat nu de achterzijde strijken, daar
dit rechtstreeks op de hor zit mag dit niet rechtstreeks in contact komen met de
strijkbout. Gebruikt u een theedoek ertussen. U kunt dan tevens voorzichtig over de
verzwaring heen strijken waardoor ook hier de lijm aan zal hechten van de strijkband.

U bent nu klaar met 1 helft, u kunt op dezelfde wijze de andere helft van de hor doen.
U heeft een keurig afgewerkte nieuwe zoom inclusief verzwaring aan de onderzijde
van uw hor.

7

Als de hor hangt ziet u bij een correcte uitvoering geen verschil met een niet
ingekorte hor.
Tip: de uitvoering is het makkelijkste met 2 personen. 1 persoon kan bijvoorbeeld
alles op zijn plaats houden terwijl de andere strijkt.
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Alternatief inkorten:
Bent u in het bezit van een naaimachine en bent u hier handig mee, dan kunt u de
zoom losknippen en de stiksels in de zoom voorzichtig loshalen. De zoom is dan
open te vouwen. Als u de hor heeft ingekort plaatst u de hor weer in de zoom en
naait deze met een naaimachine weer netjes dicht.

*** Zoomband kunt u in verschillende winkels (online) kopen, zelf hebben wij een
goedkope variant gebruikt van de HEMA voor een klein bedrag van € 2,25.

Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen via info@vidam.eu
Tips & suggesties naar aanleiding van deze uitleg mag u tevens aan ons mailen,
mochten deze worden goed bevonden zal die worden toegevoegd aan de digitale
uitleg. Hiermee helpt u en wij de volgende klant weer een stap verder met het
inkorten

Naar aanleiding van vragen van klanten is deze uitleg samengesteld als hulpmiddel en om extra service te kunnen bieden. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of letsel
ontstaan door onoordeelkundig gebruik van dit product of door niet vakkundig gebruik of inkort pogingen. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is
samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten.
De uitleg is met veel tijd en zorgvuldigheid gemaakt. Al onze foto’s zijn geheel conform onze creatieve keuzes en persoonlijke voorkeuren gemaakt en vormt
onmiskenbaar een ‘werk’ als bedoeld in artikel 1 jo. artikel 10 Auteurswet. Wij zijn auteursrechthebbende van deze werken en mogen het dien te gevolge bij uitsluiting van
ieder ander openbaar maken en verveelvoudigen. Het zonder toestemming (doen) kopiëren, (doen) afbeelden, (doen) overnemen, (doen) bewerken, (doen) publiceren, of
anderszins (doen) verveelvoudigen en/of (doen) openbaar maken van haar werk, al dan niet in gewijzigde vorm, maakt inbreuk op onze exclusieve auteursrechten.
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