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BLOEMENTAS
hoogte zijkant 20 cm
bodem 17 x 23 cm

MATERIALEN
- 50 cm katoenen twill of soortgelijk materiaal
- 25 cm plakbare wattine (Vlieseline® H 630 of H 640)
- 20 cm plakbaar vilt
- 20 x 58 cm verstevigingsvilt
  (Vlieseline® Volumevlies 272)
- 20 x 25 cm karton voor de bodem
Voor de bloemen:
- lapje blauwe katoenen twill
- tweezijdig plakbare tussenvoering, Vlieseline®Vliesofix
- borduurvlies, Vlieseline® Soluweb
- borduurgaren

PATROONDELEN aantal

tas voering
1 zijkant (=1a+1b) 2 2
2 bodem 1 1
3 handvat (=3a+3b+3c) 2
� bloemmotief 1+1

KNIPPEN
Knip de zij - en bodemdelen en de handvatten van de tas uit
twill. Knip alle patroondelen rondom met een naad van 1 cm.
Let op! Knip de voeringdelen iets kleiner dan de tasdelen.

Knip tevens:
- 2 x zijkant uit plakbare wattine zonder naad
- 1 x bodem uit plakbaar vilt en 1 x uit karton zonder naad
- uit vilt 2 stukken van 10 x 29 cm voor de handvatten
- uit blauwe twill 2 stukjes van 10 x 10 cm en 2 stukjes van
  13 x 13 cm voor de bloemen

WERKBESCHRIJVING
Voorbereiding: Strijk de plakbare wattine op de zijkanten en
strijk het plakbare vilt op de buitenste bodem.
Handvatten: Vouw de handvatten in de lengte dubbel, de
goede kanten op elkaar en naai het midden gedeelte tussen de
patroontekens op elkaar. Knip de naden smaller af en keer de
handvatten naar de goede kant. Rol de stukjes vilt in de lengte
op en naai de rand met de hand vast op de rol. Stop het vilt-
rolletje in het midden gedeelte van het handvat. Maak het andere
handvat op dezelfde manier. Strijk de naden van de open hand-
vatdelen naar de binnenkant. Speld en naai de handvatten volgens
de patroontekens vlak langs de rand op de buitenste zijkanten.
In elkaar naaien: Speld de buitenste zijkanten met de goede
kanten op elkaar en naai de zijnaden. Naai de zijnaden van de
voering op dezelfde manier. Strijk de naden open en stik ze op
de afstand van het naaimachinevoetje door.

Speld de tas en de voering met de goede kanten op elkaar en
naai de bovenranden op elkaar. Keer de zijkanten naar de goede
kant, maar doe de voering nog niet in de tas. Stik de naden van
de bovenrand op de voering.
Vouw de zijkanten van de tas in de goede positie en stik de
onderranden op elkaar.

Vouw de tas zo dat de voering aan de buitenkant zit. Speld en
naai de buitenste bodem zo aan de onderrand van de tas dat
de buitenste bodem en de tas met de goede kanten op elkaar
zitten.

Druk de zijkanten voorzichtig plat op de buitenste bodem en
zet de zijkanten met veiligheidsspelden in het midden van de
buitenste bodem vast. Speld de goede kant van de binnenste
bodem op de goede kant van de voering (zo ver mogelijk) en
naai de rand van de bodemstukken aan elkaar; er blijft een keer-
splitje (B-B) open. Knip de naden smaller af en keer de tas naar
de goede kant. Stop het karton tussen de twee bodems. Sluit
het keersplitje met de hand.
Bloemen: Strijk met behulp van tweezijdig plakbare tussen-
voering de blauwe lapjes met de verkeerde kanten op elkaar.
Trek de bloemen van het patroonblad over op borduurvlies,
speld het vlies op de lapjes en borduur de bloemen met een
verstevigde rechte steek. Verwijder het borduurvlies. Knip de
bloemen uit met een naad van 5 mm en rafel de randen. Naai
de bloemen met een paar steken met de hand op de tas.
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TARKISTUSRUUTU
CONTROL SQUARE

KONTROLLRUTA
CONTROLEVELD
KONTROLLFELD

5 cm x 5 cm

CONTROL
SQUARE

2 x 2 inches
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