
Dotted Dream
-fluwelen tas
30 cm breed, 22 cm hoog
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PATROONDELEN

1 tasvoering 1
1 ✄  rand tas A  2
1 ✄  zijkant + bodem B 1
2  handvat 2

BENODIGDE MATERIALEN

- 40 cm gebloemde stof en 10 cm bedrukte stof met polkadot motief
  voor de tas
- 55 cm gestreepte stof voor de voering
- 40 cm tussenvoering, Vlieseline G 700, 90 cm breed
- 100 cm fluwelen band, 10 mm breed
- naaibare drukknoop, ø 14 mm
(- 7 x 27 cm stuk niet buigzaam karton)

Geschikte stoffen voor de tas zijn bijvoorbeeld fluweel (velveton),
ribfluweel, denim of stevige katoen.

HET PATROON

Print het patroon, knip de patroondelen uit en leg ze aan elkaar zoals
aangegeven in het patroondelen overzicht. Knip alle patroondelen rondom
met 1 cm naad.

KNIPPEN

Knip de voering (1) van de tas uit gestreepte stof. Knip het patroon voor
de rand (A) en de zijkant + bodem (B) van de tas in twee aparte patroon-
delen. Knip de rand en de handvatten uit stof met polkadot motief. Knip
de zijkant + bodem uit gebloemde stof zoals aangegeven in de patroondelen
lijst.

WERKBESCHRIJVING
Steken: Naai de naden met een rechte steek en stik de naden vlak langs
de rand door. Omdat de tas gevoerd is hoeft u de naden niet afwerken.
Verstevigen: Knip de tussenvoering en strijk dit op de handvatten en
op de buitenste tasdelen. Knip de tussenvoering van de handvatten
zonder naad.
Handvatten: Vouw het handvat dubbel, de goede kanten op elkaar en
naai de lange kanten aan elkaar. Strijk de naad open en keer het handvat
naar de goede kant. Strijk het handvat zo dat de naad in het midden
komt. Vouw de gestreken randen van het handvat zo op elkaar dat de
naad ertussen zit en naai de randen van het handvat tussen de patroon-
tekens op elkaar.
In elkaar naaien: Speld en naai de randen van de tas aan de zijkanten
+ bodem, de goede kanten op elkaar. Stik de naad op de randen door.
Knip twee stukjes fluwelen band voor de siernaden, meet de juiste lengte
op het patroon + naden. Speld en naai beide randen van het fluwelen
band langs de siernaden op de rand.
Knip een stukje fluwelen band van 4 cm en van 10 cm. Naai de uiteinden
van het lange stukje aan elkaar en vouw van het stukje een strikje. Naai
van het korte stukje een lusje om het strikje heen. Knip een stukje
fluwelen band van 20 cm en stik het midden van het band op de siernaad,
de goede kanten op elkaar. Vouw de uiteinden van het band zo dat de
goede kant van het band aan de buitenkant zit. Stik het strikje op het
band.
Speld en naai de zijnaden van de tas met de goede kanten op elkaar.
Naai de hoeknaden met de goede kanten op elkaar. Stik volgens de
patroontekens de uiteinden van de handvatten op de bovenkant van de
tas, de goede kanten op elkaar.
Naai de zijnaden van de voering; laat een keersplitje van 10 cm open in
één zijnaad. Naai de hoeknaden van de voering. Strijk de zijnaden van
de tas en de voering open.
In elkaar naaien: Leg de tas en de voering in elkaar, de goede kanten
op elkaar, de handvatten zitten ertussen. Naai de bovenkant van de tas.
Keer de tas naar de goede kant, strijk de bovenkant en stik de rand door.
Leg indien gewenst een stuk karton op de bodem tussen de voering en
de tas. Sluit het keersplitje. Naai de drukknoop volgens het patroonteken.

Design: Tuula Hepola
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This design and pattern is protected under the Copyright Act.
No material may be reproduced in part or in whole. All commercial
and industrial use is strictly prohibited.
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Dotted Dream I
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TARKISTUSRUUTU
KONTROLLRUTA
CONTROLEVELD

CONTROL SQUARE
KONTROLLFELD

5 cm x 5 cm
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Dotted Dream II


