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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Maartje Bos van IKNT 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.

Naar alle waarschijnlijkheid gaan dit jaar de festivals niet door maar toch willen we dit patroon met jullie delen want 
volgend jaar gaan er vast weer een paar mooie feestjes gevierd worden. Omdat je tijdens een festival vaak alleen je 
telefoon en wat pasjes/geld mee mag nemen heb ik dit handige tasje ontworpen. Klein, fijn en hip! Veel naaiplezier! 

Benodigdheden:
- Canvas 30 x 40 cm (buitenzijde)
- Kurkstof 30 x 40 cm (buitenzijde)
- Katoenstof 2 maal 30 x 40 cm (binnenzijde)
- Leren koord 2 meter
- Clover Wonderclips 
- Naaigaren 

Gereedschap:
- Naaimachine 
- Strijkijzer 

Ter info: 
- Het patroon print je uit op een A4 papier. Het zou precies moeten passen.
- Het patroon is inclusief 1 cm naadwaarde. Dit hoef je dus niet extra 
 bij te knippen.

Knip het bijgeleverde patroon uit: 1 x kurkstof, 1x canvas en 2x katoenstof. 
Knip 2 stroken kurkstof van 2 x 4 cm 
Knip 2 keer 15 cm leren koord 
(foto 1) 

Leg de kurkstof en canvas stof met de goede kanten op elkaar. Plaats de strookjes kurkstof dubbel gevouwen tussen deze 
2 stoffen op aangegeven plaats zoals op het patroon vermeld.
Naai de beide zijkanten en onderkant dicht. (foto 2)

Leg nu de 2 katoenstoffen met de goede kanten op elkaar en naar de onderkant en zijkanten dicht. Let op! 
Laat bij één zijkant een stukje open zodat je straks ruimte hebt om te keren.
Strijk bij alle delen de naden plat. (foto 3)

Naai nu de bodem in de tas. Leg hiervoor de zij- en onder naad op elkaar en stik ter hoogte van 2,5 cm de naad af. 
Knip het hoekje wel. Doe dit voor zowel de buitenzijde als de voering. (foto 4)

Let nu de buitenzijde en voering met de goede kanten op elkaar en plaats de leren koordjes aan weerszijden in het 
midden van de tas. Naai nu de bovenzijde rondom dicht. (foto 5 en 6)

Keer nu de tas binnenste buiten via de opening aan de zijkant van de voering. Naai nu de opening met de hand netjes 
dicht. (foto 7 en 8)
Vouw de voering naar binnen en strijk de bovenrand plat. (foto 9)

Knip nu het leren koord af op de gewenste lengte en knoop het vast aan de stroken kunststof aan de beide zijkanten. 
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