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KNIPPEN
Teken het patroon voor de tas zoals aangegeven bij de kleine patroon-
delen. Knip de tasdelen zoals aangegeven in de patroondelenlijst.
Knip de bovenranden zonder naad en knip alle andere randen van
het patroondeel met een naad van 7 mm.
Knip tevens een strook van 2.5 x 21 cm en van 2.5 x 6 cm voor
het bevestigen van de haken.

WERKBESCHRIJVING
Steken: Naai de naden met een rechte steek. Het materiaal rafelt
niet, daarom hoeft u de naden niet afwerken.
Voorbereiding: SnapPap® is in het begin kartonachtig. Maak het
materiaal vochtig met een spuitbus en laat het een tijdje intrekken.
Vorm SnapPap door het te persen en te kreuken totdat het zachter
wordt. Laat het materiaal even drogen en stoom het voor het
naaien.
Bevestigen van de haken: Vouw en strijk de lange randen van
de bevestigingsstroken voor de karabijnhaken naar het midden.
(Stoom de randen indien nodig zodat ze beter blijven zitten). Vouw
het uiteinde van de lange strook 2 cm naar de verkeerde kant en
leg de haak tegen de vouw. Leg de strook en de haak volgens de
patroontekens op de goede kant van de voorkant van de tas en
stik de strook vlak langs de rand vast, het uiteinde aan de kant
van de haak zit onder het stiksel en het andere uiteinde ligt op

de buitenrand van de naad.
Vouw het uiteinde van de korte strook 2 cm naar de verkeerde
kant en leg de haak tegen de vouw. Vouw in het andere uiteinde
een naad van 1 cm naar de verkeerde kant. Leg de strook en de
haak volgens de patroontekens op de goede kant van de achterkant
van de tas en stik de strook vlak langs de rand vast, het uiteinde
aan de kant van de haak zit onder het stiksel. Let op dat van beide
tasdelen de haken aan de kant van de bovenrand zitten.
In elkaar naaien: Naai de onderkant van de tas, strijk de naden
op het achterste deel. Vouw de onderkant van de tas volgens de
patroontekens en strijk volgens de patroontekens vouwen in de
onderkant van de tas, stoom de vouwen niet zodat ze niet te
scherp worden. Strijk de vouwen van de zijkanten op dezelfde
manier volgens de patroontekens.
Naai de zijnaden van de tas en strijk de naden open. Laat de tas
nog binnenstebuiten. Naai hoeken in de onderkant van de tas: leg
de naad van de zij- en onderkant met de goede kanten op elkaar
en naai de hoek tussen de reeds eerder gestreken vouwen. Naai
de andere hoek op dezelfde manier. Vouw de punt van de hoeken
op de onderkant van de tas en naai ze met een paar kleide steekjes
heen en terug op de naden van de onderkant.
Afwerken: Keer de tas naar de goede kant. Vouw de tas in de
vorm van een papieren zak. Vouw de bovenkant van de tas zo dat
de haken bij elkaar zitten. Strijk eventueel een vouw in de bovenkant
zodat de haken beter bij elkaar zitten.

PAPERBAG
papieren leren tas  29 x 37 cm (hoog x breed)

BENODIGDE MATERIALEN
- 45 cm SnapPap® uit papieren komposiet
  (cellulose/latex) vervaardigd vegan leer,
  100 cm breed, dikte 0.50 mm
- twee gepatineerde karabijnhaken,
  12 mm breed, hoogte 35 mm

PATROONDELEN

1 tas 2
2 strook voor de voorkant
   van de tas 1
3 strook voor de achterkant
   van de tas 1

2,5 x 21 cm 2,5 x 6 cm

9,5 cm

16,8 cm

19,5 cm


