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PIM - GROTE TOTE BAG
ALLE BENODIGDHEDEN VIND JE OP:
https://www.veritas.be/be_nl/creatieve-ideeen/pim-grote-tote-bag

Beschrijving
Eenvoudige tas in stevige stof - werk uit in je lievelingskwaliteit!

ABSOLUTE BEGINNER
NAAIEN

Hoe maak je het?

STAP 1: DIT HEB JE NODIG
Stofadvies : kies een stevige stof zoals bouclé, pels double face of rib velours. Kies je voor een stof die niet rafelt, dan hoef je minder afwerking te doen!
g

75 cm Stof (rib velours, gekookte wol of bouclé)

g

Stikzijde in de juiste kleur

g

Decovill van 41 op 20 cm voor versteviging onderkant (of Vlieseline Style-Vil)

STAP 2: ZO MA AK JE HET
g

Teken het model uit op patroonpapier, zoals op de technische schets. Begin met de grote rechthoek en vul de rest van de schets hierop aan. De naadwaarde is niet
inbegrepen, dus teken er nog een naadwaarde van 1 cm bij.

g

Knip het patroondelen uit de stof , leg de patronen zoals op het knipplan. Knip de linten voor de schoudertas 2x

g

Werk eerste de 2 schouderlinten af, vouw overlangs dubbel met de goede kant van de stof op elkaar en stik dicht op 0,5 cm van de rand, laat het begin en einde (aan de
korte kant) open. Keer de linten om met behulp van een omkeerhaak of breinaald. Strijk elk lint plat. Geef een sierstiksel een de linker en rechter kant van het lint.

g

Je kan er voor kiezen om de bodem te verstevigen. Knip een stuk Decovil light van 20 cm breed op 41 cm lengte. Strijk de Decovil light op de bodem van de tas, op de
achterkant van de stof (binnenkant).

g

Overlock alle naden. Gebruik je een stof die niet rafelt, dan is deze stap niet nodig.

g

Leg de tas met de goede kant van de stof op elkaar en stik de zijnaden dicht. Speld de punten van de tas vast aan de bodem en stik rondom rond. Geef een knipje op elke
hoek in de stof van de zak, zo valt deze soepeler.

g

Vouw de bovenkant van de zak 5 cm om en stik rond om rond vast

g

Stik de schouderlinten aan de zak, doe dit aan elke kant op 10 cm van het midden van de zak.

Afwerking
Wil je de tas toch graag uit een andere stof maken, dan kan je er voor kiezen om de tas te voeren. Knip hiervoor de tas 2x uit, of bekijk de werkbeschrijving van dit model :
mona strandtas
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