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KOE  TASJE
Afmetingen ca. 9 x 11 cm
HET MODEL
In het tasje kunt u muntgeld, sleutels of een kleine
mobiele telefoon opbergen.

BENODIGDE MATERIALEN
-12 cm rode katoen
-12 cm gestreepte katoen
- lapje gele katoen
- lapje witte katoen
- 3 cm klittenband
- borduurgaren
- stukje scheurbare tussenvoering, Vlieseline® Stikvlies
- stukje tweezijdig plakbare tussenvoering,
  Vlieseline® Vliesofix

PATROONDELEN  aantal

rood gestreept geel wit

1A+1B binnenkant 1 - - -
2A+2B buitenkant 1 - - -
3 klep 1 - - -
4 vlek onder het oog - 1 - -
5 oog - - -  2
6 vlek op de onderrand - 1 - -
7 oor - 2 2 -
8 hoorn - - 4 -

De patronen zi jn inclusief  naad!
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DESIGN en WERKBESCHRIJVINGEN
CONTROLEVELD
Op het patroonblad vindt u een controleveld
waarvan de afmetingen 5 x 5 cm zijn. Daarmee
kunt u controleren of de patronen op het juiste
formaat zijn uitgeprint.
Meet het controleveld op het patroonblad. Als
de afmetingen afwijken van de aangegeven
afmetingen controleer dan of uw printer is
ingesteld op 100% en voor A4-vellen. Print
vervolgens de patronen opnieuw uit.

KNIPPEN
Knip de patroondelen uit en plak de patroondelen A en B volgens
de tekens aan elkaar.

Knip de patroondelen uit de stoffen volgens de patroondelenlijst.
Knip tevens uit de gestreepte stof een strook van 4 x 60…70 cm
voor de schouderband.

WERKBESCHRIJVING
Vlekken en ogen:
1.Trek de vlekken over op tweezijdig plakbare tussenvoering, strijk
de tussenvoering op de verkeerde kant van de gestreepte stof en
knip de vlekken langs de contouren uit. Verwijder de beschermende
papierlaag en strijk de vlekken op de goede kant van de klep en op
de buitenkant van het tasje.
2.Speld de scheurbare tussenvoering op de verkeerde kant van de
stof onder de vast gestreken vlekken.
3.Appliqueer de contouren van de vlekken met een smalle dichte
zigzagsteek
4.Appliqueer de ogen uit witte stof op dezelfde manier als de
vlekken; strijk het rechteroog op de vlek.
5.Stik de mond met een verstevigde rechte steek. Borduur de ogen
en de neusgaten met de hand.
6.Verwijder de scheurbare tussenvoering.

Schouderband: Strijk de band dubbel, de verkeerde kanten op
elkaar, vouw de naden naar binnen en stik de rand. Stik de uiteinden
van de band volgens de patroontekens op de bovenkant van het
buitenste tasdeel, de goede kanten op elkaar.

Hoorns: Naai twee keer twee hoorns met de goede kanten op
elkaar, laat de onderkant open. Knip de naden smaller af en keer de
hoorns naar de goede kant, stik de hoorns op de klep, de goede
kanten op elkaar.

Oren: Naai twee keer twee oren met de goede kanten op elkaar,
laat de onderkant open. Knip de naden smaller af en keer de oren
naar de goede kant. Vouw de zijkant van de oren zoals afgebeeld en
stik de oren op de zijkant van de klep, de goede kanten op elkaar.

Klittenband: Naai volgens de patroontekens een stukje klittenband
op het binnenste tasdeel en naai het tegenstukje van het klittenband
op het buitenste  tasdeel.

In elkaar naaien: Naai de klep aan de bovenkant van het buitenste
tasdeel, de goede kanten op elkaar. Naai de binnen - en de buitenkant
met de goede kanten op elkaar, laat een keersplitje open in het
uiteinde. Knip de ronde naden in en knip de hoeknaden schuin af.
Keer het tasje naar de goede kant en stik het uiteinde door; zo sluit
u het keersplitje. Vouw het tasje langs de vouwlijn dubbel met de
binnenkanten op elkaar en stik de zijkanten op elkaar.
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LEHMÄ-PUSSUKKA
LITEN KOPÅSE
KOE  TASJE
COW PURSE
KUHBEUTELCHEN

tarra
kardborrband
klittenband
Velcro-Klettband

yhdistä 1A ja 1B ennen leikkaamista
sammanfoga 1A och 1B innan tillklippningen
leg 1A en 1B voor het knippen aan elkaar
join 1A and 1B before cutting
1A und 1B vor dem Zuschneiden aneinander heften

yhdistä 2A ja 2B ennen leikkaamista
sammanfoga 2A och 2B innan tillklippningen
leg 2A en 2B voor het knippen aan elkaar
join 2A and 2B before cutting
2A und 2B vor dem Zuschneiden aneinander heften
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TARKISTUSRUUTU
KONTROLLRUTA
CONTROLEVELD
CONTROL SQUARE
KONTROLLFELD
5 cm x 5 cm

nauha-band-
schouderband
neck strap-Band

nauha-band-
schouderband
neck strap-Band
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tarra
kardborrband

klittenband
Velcro

Klettband

CONTROL
SQUARE

2 x 2 inches


