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

Dit patroon is ontworpen door Heleen Scharstuhl van Vol van Wol 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.

Heleen: “Tassen heb je eigenlijk nooit genoeg, zeker niet als je van handwerken houdt. Al je projecten moeten wel mooi 
opgeborgen kunnen worden natuurlijk, het liefst in een mooie projectbag die het ook goed doet als accessoire in je huis. 
Zo heb je je haak- of breiwerkje altijd bij de hand en heb je meteen iets moois om naar te kijken. Ik hou van geometrische 
vormen, zoals driehoeken, dus maakte dit keer een projectbag in de vorm van een piramide. Best een uitdaging. Canvas is 
namelijk relatief gezien een vrij stevige stof, maar heb blijft stof natuurlijk, dus je piramide zal altijd een beetje wiebelig 
zijn. Ik heb daarom een driehoek van dun karton op de bodem van mijn tas gelegd, om hem beter in vorm te houden. 
En het hengsel op de top van je piramide zorgt ervoor dat als je je driehoekstas ophangt, hij ook mooi in vorm blijft. 
En het staat zo leuk als hij hangt!”

Benodigdheden:
- Canvas stof Lilian kleur 002 Donkergrijs 1 m
- Canvas stof Lilian kleur 004 Lichtgrijs 50 cm
- Sierbandje 
- Opti rits 30 cm
- Gütermann naaigaren okergeel
- Rijgdraad
- Kopspelden
- Naald
- Schaar
- Strijkijzer
- Naaimachine
- Ritsvoet
- Patroonpapier
- Potlood
- Radeerpapier en radeerwieltje of krijtje
- evt. dun karton voor op de bodem

Werkwijze:
Teken met potlood een gelijkzijdige driehoek van 40 cm op patroonpapier en knip uit. Leg de driehoek op je donkergrijze 
stof  en teken met behulp van radeerpapier en een radeerwieltje (of met een krijtje) een lijn van 1 cm breed rondom de 
papieren driehoek (dit is je naadtoeslag). Leg de driehoek zo op je stof dat je er in totaal 4 donkergrijze driehoeken uit 
kunt halen. Knip de driehoeken uit op de radeer-/krijtlijn, dus inclusief de naadtoeslag.
Vouw je papieren driehoek doormidden, leg deze halve driehoek op je lichtgrijze stof, teken een radeer-/krijtlijn van 1 cm 
rondom en knip uit. Dit is de zak.
Nu gaan we eerst de rits inzetten. Ik heb dit als volgt gedaan. Leg 2 donkergrijze driehoeken op elkaar. Teken af waar de 
rits moet komen en markeer de boven- en onderkant van de rits op de stof (met een speld of een krijtstreepje). Speld 
de stof af en stik de naad nu van punt tot punt dicht: maar let op, gebruik voor het gedeelte waar de rits komt een grote 
steek. Dit is namelijk een tijdelijk stiksel en een grote steek is makkelijker los te tornen straks. Gebruik voor de delen 
boven en onder de rits wel de gewone steeklengte.
Strijk de naden open. Rijg de rits op de goede plek vast op de naadtoeslagen met rijgdraad en naald. Je gaat de rits dus op 
de naadtoeslagen vaststikken. Gebruik hiervoor een ritsvoetje. Let erop dat je de rits een stukje openlaat, zodat je op de 
terugweg als je bij het lipje van de rits komt het lipje naar boven kunt duwen. Zo kun je ook de andere kant netjes stikken. 
Torn daarna het tijdelijk (grotere) stiksel voorzichtig los (dit zit precies achter je rits). Het stiksel boven en onder de rits 
blijft in tact. Verwijder daarna de rijgdraad. Je rits zit erin!
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Vervolgens vouw je de lichtgrijze halve driehoek aan de lange rechte kant op 1 cm om. Het is handig om voor je gaat 
stikken deze zoom in de stof te strijken. Speld af en stik door voor een mooi afgewerkte zoom.
Zet de zak vervolgens vast op een van de twee overige donkergrijze driehoeken. Zet vast met spelden en stik de onder- en 
zijkant netjes dicht. 
Nu kun je deze driehoek, met zak, gaan vaststikken aan de 2 driehoeken waar je de rits in hebt gezet. Let op, doe dit 
steeds met de goede kanten van de stof op elkaar en zorg dat de punten en de onderkanten zo goed mogelijk op elkaar 
aansluiten. Dit is ook het moment om een sierbandje voor het hengsel in de punt van je driehoek mee te stikken. 
Strijk de naden open.
Nu hoef je alleen de bodemdriehoek nog in te zetten. Doe dit ook weer met de goede kanten van de stof op elkaar. 
Zorg dat de rits open is, zodat als de bodem er straks in zit, je de tas kan keren door de opening van de rits. Je kunt 
eventueel een driehoek van dun karton op maat knippen en op de bodem van je tas leggen voor extra stevigheid.  
Je tas is klaar!

Liefs, Heleen! 


