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RITSZAK 
IN DE NAAD

1. Speld het zakpatroon op de goede kant van het zijvoorpand 
en naai langs de patroonrand een hulpstiksel in de vorm van 
de zakopening op het zijvoorpand. 

2. Speld één ritsband op de zakopening, de goede kanten op 
elkaar en naai de rits op het hulpstiksel vast vanaf de boven-
hoek tot de onderhoek (naai de uiteinden nog niet). 

Knip de hoeken van de zakopening in tot het hulpstiksel. 

3. Naai het uiteinde aan de boven - en onderkant van de 
zakopening op de rits.  

4. Werk de zaknaden en de naden van de middenvoor - en 
zijvoorpanden af. 

5. Speld de middenvoor - en zijvoorpanden met de goede 
kanten op elkaar en naai de siernaden, naai bij de zakopening 
de andere ritsband vast op het middenvoorpand.

6. Speld de onderzak op de naad van de zakopening aan de 
kant van het zijvoorpand, de goede kanten op elkaar met de 
rits ertussen, naai de zak vlak naast het ritsstiksel. 

7. Speld en naai op dezelfde manier de bovenzak op de naad 
van de zakopening aan de kant van het middenvoorpand, de 
goede kanten op elkaar. 

8. Stik de siernaden op de middenvoorpanden door en vouw 
de zaknaden opzij tijdens het naaien. 

9. Speld en naai de zakdelen op elkaar. 

10. Stik de naad van de zakopeningen aan de kant van de 
zijvoorpanden vlak langs de rand door op de rits en naai 
tegelijk een dwars verstevigingsstiksel op de boven - en 
onderkant van de zakopeningen.
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1. Speld het zakpatroon op de goede kant van het zijvoorpand 
en naai langs de patroonrand een hulpstiksel in de vorm van 
de zakopening op het zijvoorpand. 

2. Speld één ritsband op de zakopening, de goede kanten op 
elkaar en naai de rits op het hulpstiksel vast vanaf de boven-
hoek tot de onderhoek (naai de uiteinden nog niet). 

Knip de hoeken van de zakopening in tot het hulpstiksel. 

3. Naai het uiteinde aan de boven - en onderkant van de 
zakopening op de rits.  

4. Werk de zaknaden en de naden van de middenvoor - en 
zijvoorpanden af. 

5. Speld de middenvoor - en zijvoorpanden met de goede 
kanten op elkaar en naai de siernaden, naai bij de zakopening 
de andere ritsband vast op het middenvoorpand.

6. Speld de onderzak op de naad van de zakopening aan de 
kant van het zijvoorpand, de goede kanten op elkaar met de 
rits ertussen, naai de zak vlak naast het ritsstiksel. 

7. Speld en naai op dezelfde manier de bovenzak op de naad 
van de zakopening aan de kant van het middenvoorpand, de 
goede kanten op elkaar. 

8. Stik de siernaden op de middenvoorpanden door en vouw 
de zaknaden opzij tijdens het naaien. 

9. Speld en naai de zakdelen op elkaar. 

10. Stik de naad van de zakopeningen aan de kant van de 
zijvoorpanden vlak langs de rand door op de rits en naai 
tegelijk een dwars verstevigingsstiksel op de boven - en 
onderkant van de zakopeningen.
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© Copyright
De modellen, werkbeschrijvingen en patronen zijn bedoeld voor privé 
gebruik van hobbyisten. Commercieel of industrieel gebruik ervan is 
niet toegestaan. De modellen, werkbeschrijvingen, patronen, tekenin-
gen en foto’s zijn auteursrechtelijk beschermd materiaal en reproduc-
tie ervan op welke manier of in welke vorm dan ook is slechts toege-
staan door de auteursrechtelijke partij. Onder productie wordt 
eveneens verstaan het overzetten ervan op een apparaat waarmee 
reproductie van het item mogelijk is.  Alle rechten voorbehouden.
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1. Speld het zakpatroon op de goede kant van het zijvoorpand 
en naai langs de patroonrand een hulpstiksel in de vorm van 
de zakopening op het zijvoorpand. 

2. Speld één ritsband op de zakopening, de goede kanten op 
elkaar en naai de rits op het hulpstiksel vast vanaf de boven-
hoek tot de onderhoek (naai de uiteinden nog niet). 

Knip de hoeken van de zakopening in tot het hulpstiksel. 

3. Naai het uiteinde aan de boven - en onderkant van de 
zakopening op de rits.  

4. Werk de zaknaden en de naden van de middenvoor - en 
zijvoorpanden af. 

5. Speld de middenvoor - en zijvoorpanden met de goede 
kanten op elkaar en naai de siernaden, naai bij de zakopening 
de andere ritsband vast op het middenvoorpand.

6. Speld de onderzak op de naad van de zakopening aan de 
kant van het zijvoorpand, de goede kanten op elkaar met de 
rits ertussen, naai de zak vlak naast het ritsstiksel. 

7. Speld en naai op dezelfde manier de bovenzak op de naad 
van de zakopening aan de kant van het middenvoorpand, de 
goede kanten op elkaar. 

8. Stik de siernaden op de middenvoorpanden door en vouw 
de zaknaden opzij tijdens het naaien. 

9. Speld en naai de zakdelen op elkaar. 

10. Stik de naad van de zakopeningen aan de kant van de 
zijvoorpanden vlak langs de rand door op de rits en naai 
tegelijk een dwars verstevigingsstiksel op de boven - en 
onderkant van de zakopeningen.
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