
KNIPPEN
Knip de patroondelen uit. Trek het patroondeel voor de zij-
kant van de voering  over van het patroon van de zijkant van
de tas; let op de patroontekens en zie het patroondelen
overzicht.
Knip de patroondelen uit de stoffen en uit wattine zoals
aangegeven in de patroondelenlijst. Knip de patroondelen
met 1 cm naad; knip de wattine zonder naad.

Knip tevens (deze maten zijn inclusief 1 cm naad)
Uit groene katoen
-twee stroken van 3 x 17 cm voor de ruches langs de zakken
-strook van 3,5 x 65 cm voor de biesjes
Uit bedrukte katoen
-strook van 7 x 74 cm voor het schouderbandje
Uit wattine
-strook van 2,5 x 74 voor het schouderbandje

WERKBESCHRIJVING
Steken: Naai de naden met een rechte steek en stik ze vlak
langs de rand door.
Voorbereiding: Speld en strijk de wattinedelen op de zij-
kanten en op de bodem van de tas en in het midden op de
verkeerde kant van het schouderbandje. Naai de figuurnaden
van de zijkanten van de tas en van de voering.
Biesjes: Vouw de strook voor de biesjes dubbel, de verkeerde
kanten op elkaar. Knip van het koord een stuk van 65 cm.
Leg het koord in de strook en stik de open kant vlak langs
het koord op elkaar; gebruik hiervoor een ritsvoetje. Knip
de strook in tweeën. Stik de biesjes tussen de patroontekens
aan de onderkant van de zijkanten van de tas.
Zakken: Werk één lange kant van de ruches af met de rol-
zoom of met een smalle dichte zigzagsteek. Naai twee rimpel-
draden in de andere kant van de ruches. Rimpel de ruches
passend voor de onderkant van de vleugels (zie patroon-
tekens). Speld en stik de ruches aan de onderkant van twee
vleugeldelen, de goede kanten op elkaar; naai de uiteinden
van de ruches geleidelijk in een ronde vorm zodat er geen
hoeken ontstaan aan de uiteinden.
Speld twee keer twee vleugeldelen met de goede kanten op
elkaar en naai de vleugels rondom op elkaar. Laat een keer-

splitje open in de onderkant. Knip de naden smaller af en
keer de vleugels naar de goede kant. Stik de bovenkant van
de zakken door (zakopening). Speld de vleugels volgens de
patroontekens op de zijkanten van de tas en stik ze vlak
langs de rand vast, zo sluit u tegelijk de keersplitjes.
Pootjes: Speld en naai twee keer twee pootjes met de goede
kanten op elkaar; laat de rechte bovenkant open. Knip de
naden smaller af, knip de hoeknaden schuin af en knip de
hoekpunt in, keer de pootjes naar de goede kant. Stik op
elke zijkant van de tas tussen de patroontekens een pootje.
Schouderbandje: Vouw het schouderbandje dubbel, de
goede kanten op elkaar en naai de lange kant. Keer het
schouderbandje naar de goede kant en strijk het nauwkeurig
zodat de naad in het midden komt. Leg het katoenen koord
in het midden op de naad van het schouderbandje. De uit-
einden van het koord liggen even ver vanaf de uiteinden van
het schouderbandje. Vouw en speld het schouderbandje
dubbel zodat het koord in het schouderbandje zit. Stik de
randen van het schouderbandje langs het koord op elkaar.
Stik de uiteinden op elkaar zodat het koord niet uit de tunnel
kan. Speld en stik de uiteinden van het schouderbandje
volgens de patroontekens op één zijstuk van de tas.
In elkaar naaien van de tas: Speld één kant van de bodem
van de tas aan de zijkant van de tas en naai de delen langs
de stiklijn van de bies aan elkaar. Speld en naai de zijkant +
bodem op dezelfde manier aan de andere zijkant van de tas;
de steek gaat hier over de schouderbandjes tot de *-
patroontekens.
In elkaar naaien van de voering: Naai de bodem aan
één zijstuk. Speld en naai het eerste zijstuk + bodem aan het
andere zijstuk; de steek gaat bij het staartje* van de vogel
tot het *-patroonteken. Laat een keersplitje van 7 cm open
in de onderkant van de voering.
In elkaar naaien: Zowel de tas als de voering zijn nog
binnenstebuiten. Speld en naai de open kanten van de tas en
de voering met de goede kanten op elkaar. Strijk de naden
van de opening van de tas met de punt van het strijkijzer
open en keer de tas via het keersplitje naar de goede kant.
Afwerken: Doe de voering in de tas en stik de opening van
de tas vlak langs de rand door. Naai volgens het patroonteken
het oog op de vogel met een dichte zigzagsteek. Naai de
drukknoop met de hand op de opening van de tas.
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VOGELTAS
tashoogte 18 cm

PATROONDELEN OVERZICHT

BENODIGDE MATERIALEN
- 20 cm ribfluweel voor de buitenkant
- lapje groene katoen voor de voering, biesjes en ruches
- lapje bedrukte katoen voor de zakken, de pootjes en
  het schouderbandje
- plakbare wattine, Vlieseline® Volumevlies H 640
- 120 cm katoenen koord, ø 5 mm
- op te naaien drukknoop, ø 10 mm

PATROONDELEN aantal

Ribfluweel (tas)
1 zijkant 2
2 bodem 1
Groene katoen (voering)
1 �  zijkant 2
2 bodem 1
Bedrukte katoen
3 vleugel (zak) 2+2
4 pootje 4
Wattine
1 zijkant 2
2 bodem 1
3 vleugel 2

18 cm

tas

voering



All material contained in this OTTOBRE design®
pattern is protected under the Copyright Act.
No material may be reproduced in whole or in
part.  All commercial use is strictly forbidden.
All rights reserved to the copyright holder.
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