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SCHOUDERTAS
hoogte 31 cm, breedte 32 cm

BENODIGDE MATERIALEN

- 40 cm markieslinnen, canvas of
  soortgelijke stevige katoen
  voor de tas, 150 cm breed
- 30 cm katoen voor de voering

PATROONDELEN aantal

1 tas 2
2 schouderbandje 4
3 voering 2

KNIPPEN
Teken de patronen voor de tas volgens de afmetingen
van het bijgaande patroondelen overzicht. De maten
zijn inclusief 1 cm naad.
Knip de tas en de schouderbandjes uit markieslinnen
en knip de voering uit katoen.

WERKBESCHRIVIJING
Steken: Naai de naden met een rechte steek. U
hoeft de patroondelen niet afwerken omdat de tas
gevoerd is.

Schouderbandjes: Vouw de strook in de lengte
dubbel, de verkeerde kanten op elkaar en strijk een
vouw in het midden van de strook. Vouw de strook
in vieren en stik de lange kanten op elkaar. Stik ook
de andere kant door. Maak de overige
schouderbandjes op dezelfde manier.
Strijk een zoom van 7 cm in de bovenkant van de
tasdelen. Stik de uiteinden van de bandjes op de
goede kant van de tas, op de zoom; het ene bandje
aan beide kanten 3 cm vanaf de rand en het andere
vlak naast het eerste.

In elkaar naaien van de tas: Speld de tasdelen
met de goede kanten op elkaar en naai de zijnaden
en de bodemnaad. Strijk de naden open. Naai de
hoeken in de bodem van de tas: leg de zijnaad en de
bodemnaad met de goede kanten op elkaar en naai
een stiksel van 4 cm in de hoek. Naai de andere
hoek op dezelfde manier.

In elkaar naaien van de voering: Naai de voering
op dezelfde manier als de tas maar laat een keersplitje
van 10 cm open in één zijnaad.

In elkaar naaien: Leg de voering en de tas in elkaar,
de goede kanten op elkaar en naai de bovenkanten
op elkaar (de schouderbandjes zitten in de tas). Keer
de tas naar de goede kant en sluit het keersplitje.

Afwerken: Stik de bovenkant van de tas vlak langs
de voeringnaad door (het stiksel komt 6 cm vanaf
de vouw van de bovenkant). Naai twee keer twee
schouderbandjes in het midden met een trensje (een
smalle dichte zigzagsteek) aan elkaar.
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