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GROTE EN KLEINE TAS ZWART/WIT
ALLE BENODIGDHEDEN VIND JE OP:
https://www.veritas.be/be_nl/creatieve-ideeen/grote-en-kleine-tas-zwartwit

Beschrijving
Een grote tas om je werk- of schoolspulletjes in mee te nemen en een kleiner exemplaar
voor je onmisbare items: het perfecte duo! Deze set vilten tassen in stijlvolle pied-depouleprint met okerkleurig detail is een samenwerking met Nele van naaiblog OOYA made.

MAKERS MET VEEL ERVARING
NAAIEN

Hoe maak je het?
GROTE TAS
g

Leg de patroondelen op de stof en voeg overal 1 cm naadwaarde toe. Bij deel C knip je enkel naadwaarde aan de lange zijde van de driehoek (zie patroon)

g

Knip deel A 1 maal in de pied de poule en verstevig met decovil

g

Knip deel B twee maal in zwart imitatieleder en verstevig met decovil

g

Knip deel C 1 maal uit okerstof

g

Knip deel D 2 maal uit voeringstof verstevig aan 1 zijde de plaats waar de sleutelhanger komt met decovil

g

Knip deel E 2 maal uit voeringstof en verstevig 1 deel met decovil

g

Knip deel F 1 maal uit de okerstof

g

Knip deel G 1 maal uit zwart imitatieleder

g

Naai het verstevigde deel E op de onderkant van deel B, goede kanten op elkaar

g

Strijk de naad naar beneden in de voering en topstitch op de voering op 2 mm

g

Naai deel C vast op bovenkant van deel A op 0,5 cm (dit stiksel verdwijnt in de naad) Zorg dat midden C op midden A ligt. Beide delen met goede kant naar boven.

g

Knip 2 x 82 cm band voor de hengsels

g

Naai de band vast op deel A op de aangegeven plaatsen. Laat de band 2 cm uitsteken bovenaan en zorg dat hij niet gedraaid zit. Naai vast op 0,5 cm (dit stiksel verdwijnt in
de naad) Doe hetzelfde met de tweede band op het andere zijde van deel A

g

Naai deel E dat niet verstevigd is bovenaan op 1 cm vast op deel A aan de kant met de driehoek. Leg de voeringstof met de goede kant op de goede kant van deel A. De
banden worden op deze manier mee vast genaaid. Tip: Naai enkele keren heen en weer op de naad waar de banden tussen zitten, zo zitten de banden steviger vast

g

Plooi de voering naar binnen en topstitch op 2mm op de pied de poule. Plooi de driehoek naar buiten, deze wordt NIET meegestikt

g

Bevestig de drukknop op de aangeduide plaats door de buitenstof en de voering. Gebruik de drukknop met de bolle kant. De goede kant komt op de voering, de ﬂapjes op
de buitenstof.

g

Plooi de driehoek terug naar beneden en stik vast op 1mm. De achterkant van de drukknop zit nu verborgen onder de driehoek

g

Naai de onderzijde van de beide delen E aan elkaar. Goede kant op goede kant, naai op 1 cm

g

Leg deel B aansluitend op deel A en pin vast. Naai de voering vast op de zijnaad van deel A op 0,5 cm. (dit stiksel verdwijnt straks in de naad) Op die manier kan de voering
van de zak niet meer verschuiven.

g

Breng de drukknop aan op de aangeduide plek op de binnenzijde van de zak. We doen dit nu pas, zodat je ervoor kan zorgen dat de twee drukknopen zeker mooi op elkaar
passen, pas de plaats van de drukknop aan indien dat nodig is.

g

Gebruik de holle kant van de drukknop. De goede kant komt op de voering, de ﬂapjes op de decovil.

g

Naai de andere kant van deel A en het andere deel B op elkaar. Bovenkant A aan onderkant B. Leg de delen met de goede kanten op elkaar en stik vast op 1 cm. Tip: Ook hier
kan je de banden nog extra vastnaaien op de naad
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g

Leg de naad naar beneden onder deel A en topstitch op deel A op 2 mm.

g

Je hebt nu je voorpand en achterpand gemaakt.

g

Nu zetten we de rits in van merkteken tot merkteken. Je hebt dus aan de achterzijde nog een heel stuk rits over. Naai de rits vast met goede kant van de rits op goede
kant van deel B. Naai niet te dicht bij de tandjes zodat de rits straks soepel open en dicht gaat.

g

Doe een qualitycheck en kijk of de rits netjes sluit en precies even ver vastgenaaid is op beide delen B.

g

Open de rits! Je nam een deelbare rits, dus deze kan volledig open.

g

Plooi de zak met de goede kant naar binnen en naai de zijnaden. Zorg dat de scheiding tussen Deel A en B netjes op elkaar ligt tijdens het stikken. Let op! Laat het
vierkantje onderaan nog open.

g

Naai de hoeken. Leg de zijnaad op het midden van het onderpand. Op deze manier druk je het vierkantje plat. Naai deze schijne naad op 1 cm.

g

Je buitenzak is nu klaar!

g

Strijk rondomrond 1cm naar binnen van deel F. Stik deze cm vast aan de bovenzijde. De andere zijden hoef je niet vast te naaien, deze naai je automatisch vast wanneer je
de zak op de voering bevestigt.

g

Neem het deel D zonder versteviging en speld de zak op de juiste plaats vast op de voering (met de cm naar binnen geplooid). Naai links, onder en rechts vast op 0,3 cm.

g

Naai loodrecht de splitsing tussen de twee zakken zoals aangegeven op het patroon.

g

Neem deel D met versteviging en knip een stuk van 11 cm tassenband. Plooi dubbel met de sleutelhanger in het midden. Naai vast op de aangegeven plaats. Naai een
vierkant van 3 cm op 3 cm met diagonalen om te verstevigen op 0,5 cm van de buitenrand van de tassenband.

g

Naai de zijnaden van de voering op elkaar. Leg goede kanten op elkaar en stik op 1, 3 cm bij rekbare voering, op 1 cm bij niet-rekbare voering.

g

Draai je buitentas met de goede kant naar binnen en de voering met de goede kant naar buiten. Steek de voering in de tas en speld rondomrond vast. Zorg dat de zijnaden
mooi overeen komen en dat de achterzijde van de voering (met de zak) tegen de achterzijde van de buitentas ligt (zonder driehoek). Zorg dat de ritsdelen in de zak zitten
en dus nergens uitsteken.

g

Stik vast met een ritsvoet.

g

Keer de tas.

g

Topstitch de bovenzijde rondomrond zodat de voering niet tussen de rits kan kruipen. Naai met een gewone naaivoet vlak naast de tandjes van de rits. Hou deze afstand
aan op de stukken zonder rits.

g

Nu werk je de voering af. Stik aan beide zijden van de bodem vijf centimeter dicht. Op deze manier kan je de hoekjes maken. Leg nu de goede kant van de zijnaad op het
midden van de goede kant van de bodem en stik de hoek vast. Je kan dit doen door het keergat.

g

Sluit het keergat. Plooi 1 cm naadwaarde naar binnen en stik vast met een onzichtbare steek met de hand of naai op 1 mm met de naaimachine.

g

Maak het ﬂapje om de rits af te werken. Neem deel G en strijk bij de zijden van 5 cm 1 cm naar binnen. Plooi dubbel met de goede kanten op elkaar en stik beide zijkanten
op 1 cm. (Op deze manier stik je ook de omgevouwde cm mee vast).

g

Keer het ﬂapje. Je hebt nu een vierkant van 3 op 3 cm.

g

Sluit de rits en knip vijf cm af aan de achterzijde. Gebruik plakband om de rits gesloten te houden op het uiteinde.

g

Schuif het ﬂapje over de rits en stik vast in een vierkant op 3mm van de rand. (Indien je dit niet meer onder de machine krijgt, kan je het ﬂapje ook bevestigen met de
hand of met textiellijm.)

g

Plooi het beleg en de rits naar binnen.

g

Topstitch op persvoetbreedte de bovenkant van je tas rondomrond voor een mooie afwerking

g

Klaar!
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KLEINE TAS
g

Voeg bij deel H, I, J, K, L rondomrond 1 cm naadwaarde bij. Deel M, N, O, P en Q knip je zonder naadwaarde

g

Knip deel H 1 x gewoon en 1x in spiegelbeeld in okerstof. Verstevig deel H in spiegelbeeld

g

Knip deel I 1x in zwart imitatieleder en verstevig

g

Knip deel I 2x in voeringstof

g

Knip deel J 1x in zwart imitatieleder en verstevig

g

Knip deel K 1x in zwart imitatieleder en verstevig

g

Knip deel L 1x in pied de poule en verstevig
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g

Knip deel L 1 x in voeringstof

g

Knip deel M 1 x in zwart imitatieleder

g

Knip deel N 1 x in zwart imitatieleder

g

Knip deel O 1 x in zwart imitatieleder

g

Knip deel P 2x in zwart imitatieleder en verstevig

g

Knip deel Q 1x in voeringstof

g

Plaats de bolle kant van de drukknop op de aangegeven plaats op het verstevigde H-deel. De goede kant van de drukknop komt aan de stofkant.

g

Naai de twee H-delen met de goede kant op elkaar op 1 cm, maar laat de lange zijde open

g

Knip de naadwaarde aan de hoekjes schuin af

g

Keer de ﬂap met de goede kanten naar buiten en topstitch op 2 mm

g

Neem deel J met goede kant boven leg daarop de ﬂap met drukknop boven. Je hebt links en rechts 1 cm over. Leg daarop deel K met de goede kant naar beneden. Naai de
bovenranden op elkaar op 1 cm.

g

Vouw deel K en de ﬂap naar boven en duw de naad naar beneden onder deel J. Topstitch de naad op J op 2 mm.

g

Neem deel L in pied de poule en speld de bodem met de goede kant op de goede onderkant van J. Zorg dat de middelpunten op elkaar liggen. Stik op 1 cm, maar laat aan
beide zijden 1 cm open.

g

Knip de hoekjes van deel L schuin in tot op het stiksel. Op deze manier kan je de zijkanten mooi naar boven plooien.

g

Naai de zijnaden van deel L op de zijnaden van deel JK met een ritsvoetje. Goede kanten op elkaar. Begin te stikken vanaf 1cm tot boven. Zorg dat je de ﬂap niet meestikt.

g

Knip de hoeken van deel B onderaan schuin af.

g

Herhaal de vorige stappen met deel I in zwart imitatieleder en deel L in pied de poule

g

Knip de hoeken van deel I schuin af

g

Neem deel P en plooi dubbel met de ring ertussen, goede kant naar buiten. Naai met een ritsvoetje zo dicht mogelijk naast de ring om deze vast te zetten. Doe hetzelfde
met het andere deel P

g

Naai deel P vast op de binnenkant van deel L op 0,5cm. Dit stiksel verdwijnt straks in de naad.

g

Doe hetzelfde aan de andere kant

g

Zet de rits in op bovenkant deel K en deel I. Let op de merktekens! De voorkant van de rits komt op 3 cm van de rand, de achterkant komt tot 4 cm van de rand.

g

De buitenkant is nu klaar

g

Neem deel I in voeringstof. Speld de rekker op de aangeduide plaats. Stik vast met een zigzagsteek. Naai 1 cm, laat 1,5 cm open, naai 1 cm, laat 1,5 cm open en naai
tenslotte 1 cm. Op die manier heb je plaats voor twee balpennen in de stukjes die je open laat.

g

Neem deel M en speld het op de aangeduide plaats op deel I. Naai enkel de onderkant op 2 cm vast.

g

Neem deel N en speld het op de aangeduide plaats op deel M. De onderzijde komt gelijk met de onderzijde van deel M.

g

Naai links, onder en rechts vast met een zigzagsteek op 1 cm.

g

Neem deel O en speld het op de aangeduide plaats op het andere deel I

g

Naai links, onder en rechts vast met dezelfde steek als de kaarthouders.

g

Neem deel L in voeringstof en naai op dezelfde manier vast aan deel I met balpenhouder en kaartenvakjes.

g

Naai de zijnaden van L vast op de goede zijkanten van deel I met het GSMvak. Laat onderaan 1 cm open en geef een knipje in deel L tot aan het stiksel. De bodem blijft hier
nog open zodat we alles straks kunnen keren.

g

Neem de buitenzak en keer die met de goede kant naar binnen.

g

Neem de voeringzak en keer die met de goede kant naar buiten

g

Schuif de voering in de buitenzak (goede kanten dus tegen elkaar). Let erop dat voeringdeel I met GSMvak aan deel I in kurk komt en voeringdeel I met balpenhouder aan
deel K. De uiteinden van de rits en delen P zitten aan de binnenkant.

g

Naai rondomrond vast met een ritsvoet.

g

Keer je handtas met de goede kant naar buiten en de voering naar binnen

g

Speld de voering netjes naar binnen en topstitch de bovenzijde. Gebruik een gewone naaivoet en naai vlak naast de tandjes van de rits op persvoetbreedte. Behou
dezelfde afstand in de stukken zonder rits.

g

Sluit de rits en plooi de ﬂap netjes naar voor. Check of de drukknop op de aangegeven plaats uitkomt. Indien niet kan je nu de tweede drukknop nog iets aanpassen zodat
je handtas mooi sluit. Duid de plaats aan waar de tweede drukknop moet komen.

g

Bevestig de drukknop. (de voering haal je even naar buiten zodat de drukknop niet in de voering zit. Je kan met je hand nog door het keergat om de drukknop te
bevestigen) De goede kant van de drukknop komt aan de goede kant van de handtas.

g

Trek de voering naar buiten en plooi aan de onderzijde die nog open is een cm naar binnen. Speld op elkaar. Sluit de voering met de hand of op 1 mm met de naaimachine
aan de goede kant.

g

Maak het ﬂapje om de rits af te werken. Neem deel Q en strijk bij de zijden van 5 cm 1 cm naar binnen. Plooi dubbel op de aangegeven middellijn met de goede kanten op
elkaar en stik beide zijkanten op 1 cm. (Op deze manier stik je ook de omgevouwde cm mee vast).

g

Keer het ﬂapje

g

Knip de rits af tot de gewenste lengte en gebruik plakband om de tandjes dicht te houden.

g

Schuif het vierkantje over het uiteinde van de rits.

g

Naai rondomrond vast op 2mm. (Tip: indien dit niet meer lukt met de naaimachine kan je het ook met de hand vastnaaien of eventueel met textiellijm vastplakken)

g

Klaar
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