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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl

Dit patroon is ontworpen door Janneke Assink van Jip by Jan 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.

Janneke: “Tassen heb je nooit genoeg. Om met shoppen mee te nemen of om mee naar de bieb te gaan, met deze 
praktische variant kan je heel veel kanten op. Extra leuk om je tas zelf te maken: zo maak je hem in precies de afmetingen 
die voor jou handig zijn en in de kleuren die je mooi vindt. Of die goed bij je jas passen”. 

De afmeting van deze canvas tas is : 38 cm hoog, 35 cm breed en 8 cm diep. 

Benodigdheden:
- Katoenen stof voor binnentas, Lilian grijs visje
- Stof buitenkant canvas
 -Voering: Wattine volumevlies
- Rits voor binnenzakje 20 cm
- Naaigaren Gutermann kleur 038 bij grijs visje, kleur 40.
- Sleutelhanger
- Stukje lint ReStyle kleur 016
- Tassenband ReStyle 040 mm breed kleur 002 2 meter
- Piping band ReStyle 10 mm col 004 3 meter

Voorbereiding:
Binnentas
Knip van de stof voor de binnentas:
- 1 x een lap van 88 cm breed en 44 cm hoog
- 4 x lapjes van 13 x 25 cm voor het vakje met rits
- 2 strookjes van 3 cm breed en ongeveer 5 cm lang

Buitentas
- Knip van de donker grijze canvas 1 x 45 cm breed bij 40 cm hoog
- Knip van de licht grijze canvas 2 x 45 cm breed bij 25 cm hoog en voor het zakje voorop 1 x 18 cm breed en 30 cm hoog.

Volumevlies 
- Knip 1 x 45 cm breed en 86 cm hoog

1. Zakje binnentas
Speld drie dubbelgevouwen reepjes stof over over de 
uiteinden van de rits.  Stik de reepjes vast op de rits.
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Binnenzakje naaien
Leg een van de lapjes van 13 bij 25 met de goede kant, bovenste rand, tegen de onderrand van de rits aan en stik de naad 
met een ritsvoetje. (foto 3)

Leg een van de andere lapjes, ook met de goede kant tegen de achterkant van de rits en stik de naad door. Begin op het 
strookje dat je over de rits naaide en eindig aan de andere kant op het strookje. (foto 4)

Je hebt nu een kant van de rits tussen twee lapjes, beide met de goede kanten tegen elkaar, gestikt. (foto 5)

Doe ditzelfde met de andere twee lapjes langs de andere kant van de rits. (foto 6 & 7)
Zet de rits half open.
Vouw nu de lapjes zodanig op elkaar dat de stofjes voor de buitenkant van het binnenzakje met de goede kanten op elkaar 
liggen en de lapjes voor de binnenkanten ook. De rits zit nu in het midden. (foto 8) 

Stik met een naadtoeslag langs de kanten. Begin met stikken op de lapjes van de binnenkant en stik rondom door waarbij 
je 10 cm voor het startpunt stopt zodat je een opening laat om te keren.
Knip de hoeken schuin af.
Keer het werk. Vouw de naadtoeslag van het binnenetui recht en stik de opening smal op de kant door. Stop het 
binnenetui naar binnen en strijk het ontstane etui/binnenzakje. (foto 9) 

Plaats het etuitje op de stof voor de binnentas en stik langs de zijkanten en onderkant vast.

3 4 5
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2. Binnentas naaien
Zet een sleutelhanger met een lintje vast langs de bovenrand. (foto 10) 

Vouw de stof voor de binnentas met de goede kanten tegen elkaar. Stik langs de zijrand en onderrand vast. Laat daarbij 
een opening van ongeveer 20 cm in de onderrand om de tas later te kunnen keren. 
Je hebt nu een ‘platte’ binnentas. Om er diepte in te krijgen moet aan beide kanten onder een driehoek worden gevormd 
die je doorstikt. Laat de tas daarvoor binnenstebuiten gekeerd (de visjes stof is binnen). Vouw een zijnaad over het 
midden onder van de tas (het helpt als je die vouw eerst even strijkt). Stik nu op 4 cm van de ontstane punt een naad 
dwars op de zijnaad van de tas. Knip de punt af.  (foto 11) 

Doe hetzelfde aan de andere zijkant. Je hebt nu een binnentas die 8 cm diep is. 

3. Tassenband
Ik maakte van een breed tassenband een smallere door deze dubbel te vouwen en bij het vaststikken, nam ik pipingcord 
mee. Gewoon omdat het leuk is, je kunt natuurlijk ook ander band gebruiken, het pipingcord achterwege laten of er 
andere hengsels voor gebruiken.
Je hebt voor de tassenbanden 2 x 93 cm nodig (of een andere afmeting wanneer je langere of juist kortere banden wilt).

Tassenband en buitenzakje bevestigen
Stik op elk stuk licht canvas (de bovendelen) een tassenband. Houdt 16 cm tussen de twee banden en leg het canvas deel 
voor het zakje dubbelgevouwen onder het tassenband. De vouw komt boven en de onafgewerkte randen leg je gelijk met 
de onderrand van het grotere canvas deel. Bij het doorstikken van de tassenband, stik je nu automatisch ook het zakje 
vast.  (foto 12)
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4. Buitentas
Buitentas in elkaar zetten
Maak van de buitendelen eerst een lange rechte lap door aan beide kanten van het donkere canvas een stuk lichte canvas.
Speld het volumevlies tegen de verkeerde kant van het buitentasdeel.
Vouw de lap dubbel zodat de bovenkanten van de lichte delen tegen elkaar liggen (de bovenrand van de tas) met de goede 
kanten tegen elkaar. Het volumevlies zit nu aan de buitekant. Stik de zijnaden van de tas.

Naai eventueel (als je het leuk vindt) pipingcord langs de bovenrand. Leg daarvoor de onafgewerkte randen (van de stof 
en het pipingcord) op elkaar en stik dan door. Het ‘koord’deel van het band wijst dan dus naar beneden. (foto 13)

Maak nu diepte in je buitentas op dezelfde manier als bij de binnentas. 

Tas in elkaar zetten
Speld de hengsels 
Schuif nu de binnentas in de buitentas, met de goede kanten tegen elkaar. Je hebt dan het volumevliesdeel aan de 
buitenkant en aan de binnenkant kijk je tegen de verkeerde kant van de stof van het binnendeel aan.
Stik langs de bovenrand (eventueel met een ritsvoetje als je pipingcord tegen de bovenrand had genaaid).

Keer nu je werk binnenstebuiten (via het gat dat je in de naad liet). Stik het gat in de naad van de binnentas smal op de 
kant door.

Versiering visje: ik knipte twee keer een visje uit de stof en streek daar vlieseline volumevlies met een plaklaagje tussen. 
Knip daarna eventueel bij en knoop het visje met een draadje om een van de hengsels.

Je bent klaar om te shoppen, naar de bieb te gaan of wat anders leuks te gaan doen met je eigengemaakte tas!
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