
WERKBESCHRIJVING - Gymtasje

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl.
Dit patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van CraftKitchen en bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming 
is niet toegestaan. CraftKitchen is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Janneke: “Nog even en de scholen beginnen weer. Daarom deze week een stijlvol gymtasje. En als je net als ik geen 
meisjes hebt, gebruik je dit tasje ook heel handig als ‘projectbag’: ideaal om je haak- en/of breiwerkjes in te vervoeren.

Voor de bodem gebruikte ik een ronde (imitatie) leren tasbodem van Prym. Daar zit ook de opstaande rand van leer bij. 
Het tasje voerde ik tot en met de wieberrand met vlieseline voor de stevigheid. Het bloemendeel is ongevoerd. Aan de 
binnenkant een stoer grijs stofje met sterren.”

Benodigdheden

Prym tasbodem Charlotte Blauw
Prym tashengsel / tasgreep Lilly blauw

Stoffen buitenkant:

Onder: Blauwe wiebers Gütermann Long island
Boven: Blauw met bloemen Gütermann Long island

Stof binnenkant: 

Grijze met sterren Gutermann

Tunnels: Blauwe ruitjes paspelband 
Vlieseline
Pipingcord 10 mm (171.120 col 210)
2 x koord/touw 90 cm (019.1001 kleur 210)

Stap 1 
Knip de volgende onderdelen op maat:

Buitenkant, onderste stof: Wiebers: 77 bij 14 cm
Buitenkant, bovenste stof: Bloemen: 77 bij 12,5 cm
Tunnels stof met wiebers: 5 bij 40 cm (2x)
Binnenkant: grijs met ster 77 bij 26 en cirkel voor de 
bodem (gebruik de leren tasbodem als mal)
Vlieseline: 75 bij 24 cm
Pipingcord 77 cm

Stap 2 
Strijk alle stoffen en de tasbodem-onderdelen zodat de vouwen er uit zijn (strijk aan de binnenkant van het leer, even-
tueel met een theedoek er tussen).

Stap 3
{Ik gebruikte de gaatjesrand langs het opstaande deel van de bodem niet en koos ervoor de stof met de naaimachine aan 
het leren deel te naaien. Wil je die gaatjes wel gebruiken, knip dan voor de onderste stof een extra cm naad (knip dus 77 
bij 15 cm).}

Leg de onderrand van de wieberstof 1 cm onder de bovenlijn van het rechthoekige tasbodemdeel en stik het vast.
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Stap 4
Wissel het voetje naar een ritsvoetje.
Om het koord straks mooi in de naad te kunnen verwerken: torn een paar cm van het begin en eind van het band open en 
knip het koord een cm weg. Je houdt dan alleen de stof over.

Stik het pipingcord langs de bovenrand van de wieberstof (met de piping naar beneden wijzend).

Stap 5
Leg de onderrand van het bloemendeel met de goede kant langs de bovenrand op de goede kant van de wieberstof en stik 
het vast.

Stap 6
Wissel het voetje terug.
Vouw beide zijkanten van beide tunnels twee keer 1 cm naar binnen en stik het zoompje door.
Vouw de tunnel over de lange zijde dubbel en zigzag de rafelrand.

Stap 7
Zigzag de bovenste rand van het bloemendeel.

Stap 8
Leg de zijkanten met de goede kanten op elkaar, vouw het pipingcord omhoog  en stik de zijnaad dicht zodat een koker 
ontstaat.
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Stap 9
Naai de leren bodem aan de koker met de goede kanten op elkaar.

Stap 10
Speld de tunnels met de zigzagrand langs de bovenkant, een tunnel langs de voorkant van de tas, een tunnel langs de 
achterkant van de tas en stik ze vast. Vouw de zoom naar binnen en stik de zoom door.

Stap 11
Zet de onderste 8 cm van het tashengsel aan beide zijkanten vast aan het leren deel. (dus niet door het stofdeel stikken).

Stap 12
Leg de vlieseline tegen de achterkant van de stof, 1 cm onder de rand. Vouw de bovenrand 1 cm om de vlieseline en stik 
door.

Stap 13
Leg de zijkanten met de goede kanten op elkaar en stik de zijnaad dicht tot een koker.

Stap 14
Leg de bodem en de koker met de goede kanten tegen elkaar en stik de bodem aan de koker.

Stap 15
Steek de binnentas in de buitentas en speld de bovenrand ter hoogte van het pipingcord aan de binnenkant van de tas. 
Gebruik het ritsvoetje en stik vlak langs het pipingcord.
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Stap 16
Zet de tashengsels met een stikseltje vast aan het wiebertjesdeel van de tas.

Stap 17
Haal de koorden door de lusjes en leg er knopen in.

Strijk je tas en Back to school!


