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Anneke: “Deze BikeBag is speciaal gemaakt om mee te nemen op het bagagerek voorop de fiets. Met de band aan de
achterzijde kan de tas over het frame van het bagagerek geschoven worden en blijft hij stevig zitten bij elke hobbel of
bocht. Ideaal om boodschappen in mee te nemen. Door de schouderband is hij handig te dragen tijdens het
boodschappen doen. Het is leuk om een minivariant te maken voor je dochter zodat jullie samen kunnen shoppen.
En moet ze naar school dan kan ze haar gymspullen er in meenemen. Doordat de tas van vilt is gemaakt is het een fijne
stevige tas. Het zwarte band is van linnen-katoen en combineert mooi met het vilt. De strik voorop zorgt voor de finishing
touch. Natuurlijk is de tas ook prima te gebruiken zonder bagagerek.”
Afmeting tas:
28 cm breed
10 cm diep
32 cm hoog
Benodigdheden:
Grijs vilt 3mm dik, 74 x 43 cm
Lint zwart 2 meter, nieuwe kleur: 000
Borduurgaren dmc zwart
Scherpe borduurnaald
Schaar
Lineaal
Potlood
Mesje
Spelden
Of voor de gele variant:
Lint geel 2 meter, 017.1100.30
Borduurgaren dmc nr.831
Werkwijze:
Knip het vilt op maat: 74 x 40 cm
Er blijft nog een strook over van 74 x 3 cm, dit is de schouderband.
De onderkant van de tas heeft aan beide zijden een uitsparing van 5 x 10 cm. Deze knip je er als volgt uit:
Zet met het potlood een streepje op 32 cm aan een lange kant op het vilt. Zet vervolgens een streepje op 42 cm, dus 10
cm verder. Maak deze twee streepjes 5 cm lang en teken ze met een streep van 10 cm naar elkaar toe (zie tekening).
Knip deze rechthoek van 5 x 10 cm af. Herhaal dit aan de andere lange zijkant. Je hebt nu halverwege beide lange kanten
een uitsparing van 5 x 10 cm. Dit is de onderkant van de tas.
Knip 44 cm van het zwarte lint. Zet deze met spelden op 5 cm vanaf de bovenkant aan een korte kant vast. Het lint steekt
aan beide zijden 2 cm uit. Vouw deze uiteinden naar de andere kant (de binnenkant van de tas) en naai deze stevig vast
op 0,5 cm vanaf de rand van het vilt.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Anneke Kooistra van Ak At Home in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de
ontwerper en bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl zijn niet
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.
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Vouw de twee korte kanten naar elkaar toe en let daarbij op dat het zwarte band aan de buitenkant zit. De lange kanten
vallen nu dubbel tegen elkaar. Spelt deze dubbelgevouwen zijkanten zo aan elkaar dat de zijkant met het zwarte lint 1 cm
onder de andere zijkant valt. Naai ze met een festonsteek aan elkaar vast. Herhaal dit met de andere kant van de tas.
Vouw de tas binnenstebuiten om de onderkant dicht te naaien. Vouw de onderkant zo dat de festonsteek in het midden
zit. Naai de onderkant stevig dicht met een rechte steek. Herhaal dit met de andere kant van de tas. Hecht alle uiteinden
van het borduurgaren stevig vast en werk de draaduiteinden weg.

Draai de tas weer terug.
Naai de schouderband aan de zijkanten vast. Het is mooi om een steek kruislings te naaien zodat er een kruisje op de
band ontstaat (zie foto). Naai er nog een keer overheen voor de stevigheid. Hecht het uiteinde van het borduurgaren
stevig vast.

Maak nu in het vilt de sleuven voor het lint aan de bovenkant van de tas. Spelt aan de bovenrand van de tas op 1,5 cm
vanaf de bovenkant de spelden als volgt van links naar het midden:
3 cm vanaf de festonsteek, dan 6 cm verder, nogmaals 6 cm verder. Herhaal dit aan de rechterzijde en aan de linker- en
rechterzijde van de achterkant.
Rijg het lint er doorheen. Begin links aan de voorkant in het midden en eindig rechts aan de voorkant in het midden.
Trek het lint strak en maak een strik.
Maak een kleinere variant voor je dochter door de maten te verkleinen.
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