
Er bestaan verschillende soorten sluitingen voor dekbedovertrekken en kussenslopen en 
lang niet iedereen is daarmee bekend. Tijd voor wat extra uitleg van de verschillende opties: 
 
 
De instopstrook 
Een instopstrook is – de naam zegt het al - een strook stof om je overtrek mee in te stoppen.  
Instoppen kan onder het matras, maar sommigen stoppen de strook ook terug in het 
overtrek zelf of laten deze tot op de grond hangen.  
 
Onze dekbedovertrekken hebben – tenzij anders vermeld - een dubbel doorlopende 
instopstrook die 40 cm lang is. Dat betekent dat het overtrek 40 cm langer is dan de 
opgegeven lengtemaat. Het dus een doorlopende (over de hele breedte) instopstrook. De 
zijkanten zijn volledig gesloten, alleen de onderzijde is open. De dubbel doorlopende 
instopstrook is dan ook geschikt voor dekbedden in verschillende lengtes. 
 
 
De flessenhals 
Een flessenhals is een instopstrookvariant om je dekbedovertrek mee in te stoppen. Het 
grote verschil met de dubbel doorlopende instopstrook is dat de strook aan de zijkanten is 
dichtgestikt en de opening - als een flessenhals - naar het midden toe smaller wordt. 
Daardoor blijft je dekbed goed in het overtrek zitten.  
 
De strook is overigens ook dubbel, maar loopt niet over de gehele breedte, waardoor het 
niet mooi is om los te laten hangen. Onze dekbedovertrekken met flessenhals zijn 220 of 240 
cm lang en de flessenhalssluiting staat altijd specifiek vermeld.  
 
 
 
De knoopsluiting 
Een dekbedovertrek met knoopsluiting heeft geen instopstrook, maar onzichtbare knopen 
waarmee je het overtrek aan de onderkant dicht maakt. Het overtrek is daardoor exact 200 
of 220 cm lang en hangt dus niet over het uiteinde van je bed heen.  
 
Een voordeel van een knoopsluiting is dat je dekbed perfect in het dekbedovertrek blijft 
zitten. Een dekbedovertrek met knoopsluiting kun je niet instoppen en is daarom ideaal als 
je graag je dekbed ‘los’ op je bed hebt liggen of voor onrustige slapers, die graag hun dekbed 
los schoppen aan de onderkant. Bij onze dekbedovertrekken staat de knoopsluiting staat 
altijd specifiek vermeld.  
 


