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Wil je de benodigde materialen bekijken of kopen? Informeer naar een 
verkoopadres bij jou in de buurt. Je kunt ook zelf zoeken in onze lijst met 
verkooppunten. 

Werkbeschrijving - Auto Opbergzak

Werkbeschrijving
Teken het patroon op ware grootte op patroonpapier. Knip alle patroondelen dubbel uit de stof en knip bij de 
opbergvakken een zoomtoeslag van 0,5 cm. aan. Verstevig alle patroondelen die je als achterzijde gebruikt met 
vlieseline. 

Opbergvakken: leg de patroondelen met de goede kant van de stof op elkaar. Stik de zakken rondom dicht maar laat 
aan de bovenzijde een stuk open om te keren. Keer de zakken met de goede kant naar buiten, duw de naden open 
en strijk glad. Stik de bovenzijde van het zakdeel dicht en stik bolletjesband en fantasieband langs de bovenzijde. 
Doe dit zo met alle vier de zakken.
Zoom keperband langs de bovenkant van de opbergzak. Neem een stuk keperband van 2,5 meter en stik dit langs 
de zij- en onderkant van de opbergzak waarbij aan de bovenzijde aan weerszijden 50 cm. ‘los’ hangt om de zak mee 
vast te strikken. Neem twee stukken keperband van 65 cm. en stik deze aan weerszijden van de onderkant vast 
van de opbergzak om te strikken. Stik de vier opbergvakken met een smalle zoom op de opbergzak. Versier met de 
opstrijkapplicaties van Roodkapje.

Als je een lange autorit gaat maken willen de kids zichzelf kunnen vermaken op de achterbank. Met 
deze handige opbergzak in vrolijke kleuren zijn al hun spulletjes onder handbereik. Gemaakt met een 
lekkere bonte mix van stofjes en versierd met sprookjesfiguren. 

Benodigde materialen
2 x stoflapje aqua ruit (art. 069.9000.287) • 1 x stoflapje kobalt met sterren (art. 069.9007.215) • 
1 x stoflapje rood met witte stippen (art. 069.9003.722) • 1 x stoflapje aqua met stipjes (art. 069.9002.287)
1 x stoflapje rood-wit geruit (art. 069.9000.722) • Keperband Aqua (art. 017.104.20) • Minibolletjesband groen 
(art. 017.1138.495) • Fantasieband roodkapje (art. 017.1127), eekhoorntjes (art. 017.1129), regenboog met hertjes 
(art. 017.1128), Sneeuwwitje (art. 017.1126) • Applicatieset roodkapje (art. 013.9265) • Stevig strijkbaar (boord)
vlieseline • Patroontekenpapier


