WERKBESCHRIJVING - Projectbag

Lidy: “Nemen jullie je ook je handwerk mee voor onderweg of voor in de pauze op het werk? Dan is er niets
handiger dan een projectbag om je handwerk projecten in te bewaren en te vervoeren. Heel fijn om al je
naalden, garen, centimeter, kabelnaalden, steekmarkeerders, patroon etc. bij elkaar te hebben.
Maak nu je eigen projectbag! Door de handgrepen is hij fijn om te dragen en met de trekkoorden kun je de tas
sluiten. De holnieten geven de tas een stoere look”.
Benodigdheden:
Canvas olijfgroen 40 x 150 cm
Tassenband naturel 180 cm
Güttermann olijfgroen
Holnieten Prym 4 x
Koord, 160 cm
Vlieseline H250 90 x 35 cm
Gereedschap:
Schaar of rolmes.
Tornmesje.
Centimeter.
Veiligheidsspeld.
Wonderclips.
Textiel krijt.
Werkwijze:
Knip uit de canvas 4 delen van 30 x 36 cm, =2 x buitenkant en 2 x voering.
2 stoken van 8 x 29 cm.
knip van de vlieseline:
2 x: 29 x 34 cm.
2 x :6 x 26 cm.
Knip 2 stukken tassenband van 90 cm.
Strijk de vlieseline op de voeringstof en de 2 stroken.
Stik het tassenband op de buiten delen canvas. Zie tekening.
Stik de zij- en onder naden op elkaar, goede kanten op elkaar, zorg dat het tassenband netjes op elkaar ligt.
Stik van de voering de zij- en onder naden op elkaar.
Strijk de naden open.
Stik van de buiten stof de bodem in de tas, leg hiervoor de zij- en ondernaad op elkaar, teken de stiklijn af,
van uit de midden naad 5 cm naar de zijkanten, totaal 10 cm. Zie foto 1.
Stik de bodem van de voering op dezelfde manier.
Stik bij de stoken een dubbel zoompje van 1 cm in de korte kanten,
Vouw de stroken in de lengte dubbel.
Leg de stroken aan de bovenrand van de buitenkant tas, speld ze vast. Stik ze eventueel vlak op de rand vast.
Stop de buitenkant tas nu in de voering, goede kanten tegen elkaar. Speld de bovenranden tegen elkaar vast,
de stroken zitten tussen de buitenkant tas en voering in. Stik de bovenranden aan elkaar.

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.
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Torn de zijnaad van de voering een stukje open en keer de tas. Naai de keer opening van de voering met de
hand of met de naaimachine dicht.
Vouw de voering mooi in de tas. Stik de bovenrand door.
Knip 2 stukken koord van 80 cm, rijg 1 koord aan de linkerkant door de 2 tunnels en het andere koord aan de
rechterkant. Leg een knoop in de uiteinden.
Veel plezier met je projectbag.
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