
CONTROLE
BLOKJE
5 cm x 5 cm

ROND TASJE
Diameter 13 cm

MATERIALEN

- 15 cm geel linnen
- lapje oranje, wit en groen linnen
  voor de bloemen
- rits, 10 cm
- 13 cm tussenvoering

PATROONDELEN aantal

tasje 2+2
� bloemmotieven

De patronen zijn inclusief naad!
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KNIPPEN
Knip de tasdelen: knip de voeringdelen iets
kleiner dan de buitenkant van de tas. Geef op de
tasdelen de patroontekens aan voor de plaats van
de rits en het schouderbandje.

Knip een schouderbandje van 4 x 72 cm.

Knip de bloemen en de blaadjes uit lapjes van
verschillende kleuren.

WERKBESCHRIJVING
Voorbereiding: Knip de tussenvoering zonder
naad en strijk dit op de buitenste tasdelen.
Bloemen: Speld de bloemen en de blaadjes op
één tasdeel. Naai de motieven met een rechte
steek in het midden vast; de randen van de
motieven mogen rafelen.
Buitenkant tas: Strijk het schouderbandje dubbel,
de verkeerde kanten op elkaar, vouw de naden
naar binnen en stik het bandje langs de rand. Stik
de uiteinden van het schouderbandje volgens de
patroontekens op de goede kant van de tas.

Speld de tasdelen met de goede kanten
op elkaar en naai de ronde naad vanaf
het ene ritsteken tot het andere. Speld
één ritsband op de tas, de goede
kanten op elkaar, en naai met een
ritsvoetje vlak langs de ritstanden.
Open de rits en naai de andere
ritsband op dezelfde manier.
Keer de tas nog niet naar de
goede kant!
Voering: Speld en naai de
voeringdelen op de rits; de
goede kant van de voering op
de verkeerde kant van de rits.
Speld en naai de ronde kanten
van de voering met de goede
kanten op elkaar; laat een
keersplitje open in de bodem.

Knip de naden smaller. Keer de
tas naar de goede kant en naai
het keersplitje met de hand dicht.

Stoom het tasje licht.

rits


