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

Dit patroon is ontworpen door Anneke Kooistra van Ak At Home 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.

Anneke: Deze tas is leuk en makkelijk om te maken. En natuurlijk helemaal leuk om te geven! Aan je moeder, oma of 
hem te laten maken door je dochter voor jou. Want ook voor meiden is deze tas prima te maken! Aan de binnenkant 
kunnen kinderen de mooiste tekeningen maken met textielstift. Of schrijf er zelf een leuke tekst in. Aan de buitenkant 
een foto met de (klein)kinderen. Het leuke aan deze tas is dat hij ook binnenstebuiten gedraaid kan worden en je dus de 
tekeningen goed kunt zien. Hier wil toch elke moeder boodschappen mee doen! 
 
Nodig:
Naaimachine
Spelden
Schaar
Meetlint
Restyle Canvasstof Ochre 653 of Black 000 150 x 50 cm 
Naaigaren Gutermann Ochre col 968 of Zwart 
1 vel photofabric 013.10601013
Printer  
Marabu Textile painter Plus 3mm 008.011803

Afmeting tas: 39 cm lang x 37 cm breed, hengsels 70 cm lang x 3 cm breed 

Werkwijze:
Foto: 
Kies op je pc een foto voor op de tas uit. Zet de bijgevoegde printable met de tekst: ‘You are the best mom’ in Word. Plaats 
de foto tussen de tekst. Je kunt natuurlijk ook een eigen tekst maken. Print de tekst met foto uit op het photofabric vel. 
Knip rondom uit. Verwijder de achterkant van het vel. 
Knip uit de stof:
2 stroken van 74 x 8 cm 9 (schouderbanden)
2 stroken van 74 x 42 cm (tas, binnen- en buitenkant) Laat de kinderen 1 lap van 74 x 42 cm kleuren met textielstiften. 
(niet bij zwarte stof)

 

Ga vervolgens verder met de andere lap van 74 x 42 cm. Leg de foto 10 cm vanaf de bovenkant (lange kant) van de gele 
stof en 31 cm vanaf beide zijden en speld vast. Naai het rondom vast op 3 mm vanaf de rand van het photofacbric vel. 
Zigzag vervolgens deze 3mm rand. 
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Vouw de stof dubbel met de foto aan de binnenkant en de korte kanten van de gele stof tegen elkaar aan en speld vast. 
Naai 1cm vanaf de kant de korte kanten aan elkaar vast. Draai de stof zodat de naad naar het midden van de stof komt 
te liggen. Vouw met je nagel of strijk de 2 zijnaden van 1cm naar beide zijkanten toe. Naai beide zijnaden vast op 0,3 cm 
vanaf de naad. 
 
Vouw de stof zo dat de naad helemaal in het midden komt te liggen (18 cm vanaf beide kanten) en speld vast. Naai op 
1cm vanaf de kant de onderkant dicht.

Vouw de onderkant nu zo als op de foto, zodat de zijkant van de onderkant eruit ziet als een driehoekje  Speld op 4cm 
vanuit de hoek af en naai dit dicht. Knip vervolgens het hoekje op 1cm vanaf de naad af. Herhaal met de andere kant. 
Vouw de tas binnenstebuiten zodat de goede kant aan de buitenkant zit. 

Naai de lap met de kindertekeningen op dezelfde manier. 
Vouw deze tas op het eind niet binnenstebuiten maar leg deze tas zo in de andere tas dat de stiksels aan 
dezelfde kant zitten. Vouw de bovenkant van de buitentas 2 cm naar binnen toe en speld af. Vouw de binnentas juist 2 cm 
naar buiten toe en speld af. 

Ga nu verder met de banden. 
Vouw de lange kanten tegen elkaar aan en speld vast. Naai op 0,5 cm vanaf de kant dicht. Draai de band 
binnenstebuiten. Dit is een beetje een gepeuter.
Vouw de naad naar een zijkant van het band zodra hij binnenstebuiten is gedraaid en speld af. Naai deze lange zijkant op 
0,3 mm vanaf de zijkant vast. Herhaal dit met de andere lange zijde. 
Maak zo nog 1 band. 
Leg de banden tussen de binnen- en buitentas op 6 cm vanaf de zijkanten. Leg 1 band zo neer aan de voorkant 
van de tas. En 1 band aan de achterkant van de tas. Speld ze vast en speld de hele bovenkant nu aan elkaar 
vast. Naai rondom op 0,3 mm vanaf de bovenkant vast. Kies nu welke kant je als buitenkant wilt en geef de tas 
(met iets lekkers erin of een bos bloemen) aan je moeder.
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