
WERKBESCHRIJVING - Clutch & Hoofdband

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

Dit patroon is ontworpen door Lidy Nooij van lidynooij.com 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.

Lidy: “Een van mijn passies is tassen maken. Toen mij werd gevraagd of ik een clutch wilde maken riep ik dan 
ook meteen ja!! Het stofje was nog een verassing maar hoe cool is deze stof, konijnen met bril!  De clutch is lief 
en stoer geworden. En met de handige draagband met mustketon haak kun je de clutch zonder en met band 
dragen”.

Benodigdheden Clutch:
- Restyle Stof katoen, konijn met bril. 25 x 150 cm
- Restyle Canvasstof kleur 004 50 x 150 cm
- Magneetsluiting
- Musketonhaak
- Zeil ring 8 mm
- Decofix  45 x 60 cm
- Güttermann naaigaren nr: 327
- IJzergaren kleur:
Overige bendigdheden:
- Naaimachine.
- Tornmesje
- Schroevendraaier.
- Naai naald
- Snijmat
- rolmes
- schaar
- wonderclips

Werkwijze:
Knip of snij voor de buitenkant, 3 lapjes inclusief naad, van stof konijn met bril;
Deel 1 , 12 x 32
Deel 2 en 3, 19,5 x 32 cm
knip voor de voering uit de canvas, een lapje van 32 x 47 cm.

Knip van de versteviging een deel van 30 x 45 en een deel van 5 x 5 cm.

Strijk de stof, naai de delen 1, 2 en 3 aan elkaar. Let op! Deel 2 naai je onderste boven. (zodat de konijnen op de 
tas er allemaal recht op komen te staan)
Strijk de naden open.
Stik de naden op deel 2 door.
Strijk de versteviging op de verkeerde kant van de stof. Strijk de versteviging goed vast!
Voering; Strijk het kleine stukje versteviging 5 x 5 cm, op 1 cm van de rand en precies in het midden van de 
korte kant, aan de binnenkant van de stof op deel A. 

Bevestig nu de magneetsluiting;
Voor de klep bevestig je 1 deel van de sluiting op de voering stof, op het kleine stukje versteviging. Meet aan de 
verkeerde kant van de stof waar de sluiting komt, precies in het midden en 2 cm vanaf de rand van de 
versteviging.



WERKBESCHRIJVING - Clutch & Hoofdband

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

Dit patroon is ontworpen door Lidy Nooij van lidynooij.com 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.

Leg het rondje van het ringetje precies op dat punt. Teken nu in de langwerpige openingen een streepje. 
Maak met een tornmesje een sneetje op de lijntjes. Kijk uit dat je niet uitschiet!!!
Duw de pennetjes van de sluiting aan de goede kant van de stof door de gleufjes. Plaats het ringetje aan de 
ander kant over de pennetjes en buig de pennetjes om, gebruik hiervoor eventueel een platte 
schroevendraaier.

Het andere deel van de sluiting bevestig je op deel 3. Meet uit waar de sluiting komt, precies in het midden en 
11 cm vanaf de onderrand van deel 3. Doe dit op dezelfde manier als deel 1.

Leg nu de beide delen, buitenstof en de voering, met de goede kanten tegen elkaar. De sluiting van 1 deel, 
de voering, zit aan de bovenkant en de sluiting van de buitenkant, zit aan de onderkant.

Naai de 2 delen aan elkaar, laat aan 1 kant van deel 2 een keer opening open. Stik precies langs de 
versteviging.

Knip bij de hoeken de stof schuin weg. Knip van de canvas, behalve bij de keeropening, de zoom van de stof 
voor de helft weg.

Keer de stof, doordat de versteviging echt stevig is, is dit wel een klusje, keer de hoekjes  daarna trek je de 
voering stof over het verstevigede deel heen om te keren.
Duw de hoekjes, voorzichtig uit. Stijk de stof aan beide kanten om de ontstaande kreukels te verwijderen.

Vouw de delen op de naden van deel 2.  Zet de delen 2 en 3 met wonderclips vast. Naai de zijnaden met de hand 
dicht, naai met kleine steekjes en trek goed aan.

Draagband: 
Knip van de stof een strook van 45 x 6 cm.
Knip van de versteviging een strook van 45 x 1,5 cm.

Werkwijze:
Strijk de versteviging op 1 cm van de rand van de stof.
Vouw 1 cm stof om over de versteviging heen, strijk de vouw. Vouw de andere kant in 2 delen om en strijk de 
vouwen. Stik de band op beide kanten door.
Steek de band door de D-ring. Stik het uiteinde van de band op elkaar. Vouw de naad om de D-ring heen en stik 
op ongeveer een cm vanaf de ring de band door.

Bevestig boven in de hoek van de clutch een zeilring, kijk voor werkwijze op de verpakking. 
Haak de musketonhaak in de ring. 

De clutch is klaar, stappen maar!
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Lidy: “Gooi je haar los of draai je haar in een staart of knot en draag deze haarband. Je kunt er alle kanten mee 
uit en het is leuk voor groot en klein. Heb je de clutch al gezien? De clutch is net als de hoofdband gemaakt van 
deze leuke stof. Maak ze allebei en je  hebt een mooie set. De hoofdband is een makkelijk en snel project om te 
maken”.

Benodigdheden Hoofdband:
- Stof konijnen met bril  20 x 150 cm
- Elastiek 18 cm lang, 2 cm breed
- Güttermann naaigaren. 

Werkwijze Hoofdband: 
Knip uit de stof:
2 x: 45 x 18 cm
1 x: 30 x 7 cm

Vouw de strook stof, 30 x 7 cm met de lange kanten op elkaar, 
keer de strook, je hebt nu een tunnel. 
Duw het elastiek in de tunnel tot de rand van de stof gelijk is met het 
uiteinde van het elastiek. 
Stik het uiteinde van het elastiek en stof aan elkaar.
Schuif nu de tunnel over het elastiek tot het andere uiteinde van het elastiek gelijk is met het andere uiteinde 
van de stof, naai ook deze kant vast.

Vouw de strook van 45 x 18 cm dubbel met de goede kanten op elkaar en stik de lange kanten op elkaar vast.
Keer de strook om met de goede kant naar buiten. Duw de strook plat, vouw de uiteinde van beide kanten 1 cm 
om, zorg dat de naad in het midden zit. 

Vouw de lange strook dubbel met de midden naad op elkaar, Leg nu het uiteinde van het elastiek op het 
uiteinde van de lange strook, overlap 1 cm. Vouw de stof van de lange strook aan beide kanten om het elastiek 
deel heen.  Stik de delen aan elkaar vast met de naaimachine of met de hand als de lagen te dik zijn voor jouw 
naaimachine.
Vouw het andere lange deel dubbel, steek deze door de lus van de eerste strook en naai de strook op dezelfde 
manier vast als de andere kant.

Klaar is jouw hoofdband, veel plezier met maken en dragen.

Liefs Lidy


