
© OTTOBRE design® by STUDIO TUUMAT OY | ottobre@ottobre.fi | www.ottobredesign.com

2

3

1

1
3

4

2cm

5mm

5mm

5

9

6

7

8

OTTOBRE design®
4/2022, model 19STROOKZAK VOOR KLEDING ZONDER VOERING

Knip de zakstrook en de zakdelen van de stof zoals aangeven in het
blad, Als u zwaardere stof gebruikt, knip de bovenzak dan van dunnere
stof, bijvoorbeeld linnen of katoenen popeline.

Geef de plek van de zakopening volgens de patroontekens aan
op het voorpand. Knip de tussenvoering en verstevig de verkeerde
kant van de zakopening van het voorpand en het buitenste deel
van de zakstrook. Zie de donkere delen in het patroondelen
overzicht.   

1. Vouw de zakstrook dubbel, de goede kanten op elkaar en naai
de zijkantjes. Knip de hoeknaden open en keer de strook naar de
goede kant. Strijk de strook. Stik de zakstrook op de afstand van
het naaimachinevoetje door.

2. Naai de open rand van de strook op het patroonteken van de
zakopening en leg de verstevigde kant op de goede kant van het
voorpand. 

3. Speld de bovenzak op de zakstrook, de goede kanten op elkaar
en naai de zak vast op de stiklijn van de zakstrook.

4. Speld de onderzak op de zakopening, de goede kanten op elkaar
en naai de onderzak 2 cm boven het vorige stiksel. Let op! Het
stiksel is bij beide uiteinden 5 mm korter dan het stiksel van de
strook.

5. Knip de zakopening aan de verkeerde kant open, in de hoeken
schuin tot het stiksel.

6. Vouw de zakken naar de binnenkant.

7. Stik de tijdens het open knippen van de zakopening ontstane
driehoekjes op de onderzak, de goede kanten op elkaar.

8. Speld en naai de zakdelen met de goede kanten op elkaar.
Werk de zaknaden samen af.

9. Strijk de zakopening. Speld de uiteinden van de zakstrook vast
en stik de zijkantjes op het vorige stiksel vast.
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De modellen, werkbeschrijvingen en patronen zijn bedoeld voor privé gebruik
van hobbyisten. Commercieel of industrieel gebruik ervan is niet toegestaan.
De modellen, werkbeschrijvingen, patronen, tekeningen en foto’s zijn auteurs-

rechtelijk beschermd materiaal en reproductie ervan op welke manier of in
welke vorm dan ook is slechts toegestaan door de auteurs-rechtelijke partij.
Onder productie wordt eveneens verstaan het overzetten ervan op een apparaat
waarmee reproductie van het item mogelijk is. Alle rechten voorbehouden.


