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Nadat Juul en haar vriendinnen hun t-shirt hadden gerestyled, kreeg ik zin om ook aan de slag te gaan. Een stoer en
eigenwijs leuke canvas tas voor naar school of werk, voor een boodschap of mee voor een picknick kortom een handige tas
voor allerlei gelegenheden. Naast het gebruik van Restyle canvas stof maakte ik om de tas te stylen gebruik van Marabu
Easy Color textielverf, Flex folie en Restyle strijkapplicaties en voor dat ik het wist, had ik niet 1, maar 2 ¼ tas gemaakt. In 2
totaal verschillende stijlen, maar met een super eindresultaat. Ben je nieuwsgierig … hieronder laat ik zien hoe ik de tassen
maakte en welke materialen ik gebruikte.
Benodigdheden
Restyle Canvas stof, art. 069.2000 kleur 089
Marabu Easy Color25gr, art. 008.173522 kleur 095, 236
Restyle Tassenband nylon 40mm, art. 017.1235.40 kleur 215
Poli-FlexTurbo 20x25cm, art. 049.1000 kleur Turquoise, Oranje
Rits neon roze, art. 081.6004 kleur 1786
Gütermann brochespeld 25mm, art. 039.785237
ReStyle Vilt, art. 082.3 kleur geel, oker
ReStyle Applicaties
Overige benodigdheden
Watervaste pen
Naaimachine
Naaigaren
Bakpapier
Strijkijzer
Schaar
Werkbeschrijving
Canvas tasje blauwe dip-dye
Ik gebuikte voor deze tas een stuk stof van 50 x 140 centimeter.
Voorafgaande waste ik de Restyle canvas stof, zodat de Marabu Easy Color textielverf er goed in kon trekken, maar je
kunt natuurlijk de tas ook zonder te verven maken.

De stof werd dubbelgevouwen in de pan gedip-dyed met de Marabu Easy Color textielverf (volg de gebruiksaanwijzing op
de verpakking). Ik wilde graag het onderste deel van de tas lichter dus liet ik dit stuk heel kort in de pan om vervolgens
de rest er 20 minuten in te laten liggen.
Na het verven knipte ik ongeveer 25 centimeter van de stof af. Dit gebruikte ik later voor een mini tasje en strikken.

Ik werkte de stof af met een zigzagsteek om vervolgens de stof dubbel te vouwen en de zijkanten dicht te stikken.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal 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.

WERKBESCHRIJVING - Canvas tasjes			

		

2

De hoeken van de bodem werden naar de onderkant dubbelgevouwen en vastgespeld om vervolgens dit aan de rand vast
te stikken.

De basis van de tas vouwde ik van binnen naar buiten, zodat je nu de goede kant buiten hebt.
De rand aan de bovenkant werd dubbelgevouwen en daarna vastgestikt.
Uit het tassenband knipte ik 2 hengsels van 60 centimeter. Ik haalde voorzichtig een vlammetje langs de uiteindes van
het tassenband, zodat het niet gaat rafelen.
De hengsels speldde ik aan vast aan de tas om het vervolgens vast te stikken.

Uit de overgebleven 25 cenimeter stof knipte ik ongeveer 45 centimeter en maakte ik nog een mini tasje. Dit werd een
eenvoudig rechttoe rechtaan model met een kleine dubbel gevouwen rand aan de bovenkant en een hengsel van de ene
zijkant naar de andere zijkant.
Van de stof die toen nog overbleef maakte ik 1 grote strik en 1 mini strik.
Grote strik

De stof van ongeveer 25 x 30 centimeter vouwde ik dubbel naar het midden. Ik maakte een vouw ongeveer 1 centimeter
van de rand naar binnen en stikte de boven- en onderkant vast.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal 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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Vanuit het midden haalde ik de stof van binnen naar buiten en vouwde het geheel in een zig zag dubbel zoals je
hierboven ziet.
Stik eventueel voor het gemak het midden vast.
Van een klein stukje stof maakte ik een strookje/lus voor om de grote strik. Het stukje stof werd zo gevouwen, dat je geen
rafelende randjes ziet. Daarna werd het nog eens over de lengte dubbelgevouwen en de uiteindes aan elkaar gestikt. Het
strookje/lus werd van binnen naar buiten gevouwen en om de strik heen geschoven.
De stik kan aan de tas vastgezet worden of aan een brochespeld. Aan een brochespeld kan de strik op verschillende
manieren gedragen worden.
Mini strik

Zoals je hierboven ziet, heb je een een klein stukje stof voldoende.
De randjes werden dubbel gevouwen, vastgespeld om het vervolgens het randje vast te stikken.
Het geheel werd zig zag dubbel gevouwen zoals je hierboven ziet en het in het midden vast gestikt. En klaar is de mini
strik
Broche van strijk-applicaties

De strijkapplicatie werd op een stukje vilt gelegd. Daarover werd een stuk bakpapier gelegd om vervolgens de applicatie
op het vilt vast te strijken.
Aan de achterkant bevestigde ik met een paar steekjes een brochespeld zodat de applicatie op verschillende manieren
gedragen kan worden.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal 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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Ook voor deze canvas tas gebruikte ik een stuk van 50 centimeter canvas stof.
Voordat ik deze ging verven, knipte ik een strook van 6 x 140 centimeter. Dit gebruikte ik als schouderband.
Uit het overgebleven deel stof knipte ik een stuk van ongeveer 44 x 100 centimeter en vouwde de stof dubbel voordat ik
het ging dip-dyen.
Deze tas kreeg alleen aan de onderkant een dip dye (zie beschrijving op de verpakking).
De basis van deze tas maakte ik op dezelfde manier als de grote blauwe tas (zie boven).
Tas stylen

Voordat ik de schouderbanden en de rits ging vastzetten, ging ik de tas stylen door met strijkapplicaties en flex folie een
quote te maken.
Op de computer gebruikte ik een strak lettertype voor de woorden DO en YOU en printte deze op de juiste maat uit.
Eenmaal uitgeknipt, trok ik deze woorden met watervaste pen over op de hoogglanzende laag van de flex folie om ook dit
vervolgens uit te knippen en op de tas te leggen.
Op de strijkapplicaties en flex folie werd een vel bakpapier gelegd en kon het geheel worden vast gestreken.
Schouderband

De schouderband maakte ik van de strook stof van 6 x 140 centimeter. De strook knipte ik in 2 stukken van 6 x 70
centimeter.
De stroken werden dubbelgevouwen, vastgespeld om vervolgens vast te stikken.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal 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.

WERKBESCHRIJVING - Canvas tasjes			

		

5

Rand van de basis vouwde ik dubbel en speldde het vast.
Aan beide zijkanten schoof ik een schouderband tussen de dubbelgevouwen zoom en legde de schouderband naar boven
en stikte zowel zoom als schouderband vast.
Je heb nu 2 schouderbanden die in het midden samen kunt knopen. Hierdoor ben je flexibel in hoe je de tas wilt dragen.
Rits

Als laatste zette ik er als sluiting een rits in.
Ik stikte eerst de de zijkanten van de rits vast. Deze plaatste ik op de schouderbanden ter hoogte van de bovenkant van
de tas. Daarna speldde ik de lengtes van de rits vast aan de bovenkant van de tas en ook dit stikte ik vast.

Zo ook deze tas ik klaar. Het eindresultaat van een vrolijke en handige tas waar je echt van alles in mee kan nemen dus
als het zover is… de perfecte tas om mee op pad te gaan!

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal 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.

