
WERKBESCHRIJVING - Rugtas

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.

Lidy: “Een rugtas stond al een hele tijd op mijn To Do lijst. De applicatie van het rendier was mooie inspiratie voor deze 
rugtas. De tas is lekker ruim dus alles kan mee. En met een leuke applicatie zoals deze creëer je persoonlijke tas. Veel 
plezier met maken”.

Benodigdheden:
Restyle Canvasstof 55cm
Voering; Canvasstof Heidebloem 004 grijs, 55 cm
Gesp sluiting (met leer)
2 verstelbare gespen
2 D-ringen
Applicatie Hert
Gütermann garen zwart 000 en nummer 131
Tassenband zwart 2 meter
Siernieten, doorsnede 7,5 mm hoogte 3-4 mm
Güttermann textiellijm.
(Optioneel 2 drukkers.)

Werkwijze
Knip van de buitenstof 2 delen 50 x 70 cm
Knip van de voeringstof 2 delen van 50 x 66 cm

Knip van de delen van de buitenstof aan de bovenkant een strook van 17 cm af. (17 x 50 cm)
Knip van de buitenstof aan onderkant een strook van 9 cm af. ( 9 x 50 cm) Zie knip schema.
Knip van het tassenband 2 stukken van 90 cm en 2 x 10 cm.
Tip; strijk alle naden open.

Vouw het stukje tassenband van 10 cm dubbel om de rechte kant van de D-ring heen. Leg het uiteinde op 
elkaar, op de ondernaad van het middenstuk van de achterkant, 10 cm vanaf de zijkant. Stik het vlak op de rand vast. 
Doe dit ook met de andere ring en het stukje band.
Stik de strook stof van 9 cm aan de onderrand van het middenstuk met de goede kanten op elkaar. Strijk de naden open. 
Stik de naad vlak langs de rand op de strook door
Neem de verstelbare gespen en de lange stukken tassenband. Vouw het uiteinde van het band om het 
tussenstukje van de gesp heen en stik het uiteinde op het band vast.
Rijg nu het lange stuk tassenband door de D-ring en de verstelbare gesp, zie foto (of kijk bij een tas met 
tassenband hoe dit precies in elkaar zit.)
Zorg dat de banden mooi recht liggen en niet gedraaid! Stik de uiteinden op 10 cm vanaf de zijkant op de bovenrand van 
de goede kant vast.
Stik de strook van 17 cm langs de bovenrand vast met de goede kanten op elkaar. Strijk de naad open
Stik de naad op de goede kant, op het middendeel vlak langs de naad door.

Stik aan het middenstuk voorkant de onder en boven strook vast. Strijk de naden open en  stik de naden vlak langs de 
rand, door.
Stik nu de banden extra goed vast. Stik hier voor een vierkant met en kruis schuin door het midden, zie foto.
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Stik de 2 delen van de voering langs de zijkanten en onderkant met de goede kanten op elkaar vast.
Voor de bodem stik je de hoeken af. Bij de buitenstof vouw je de ondernaad op de zijnaad, zorg dat ze netjes op elkaar 
liggen. Stik vlak langs het stiksel van de stroken van de onderkant. Knip de punten weg.
Vouw voor de voering de zijnaad op de ondernaad. Stik de hoeken af, op 7 cm vanaf de punt, zie foto. Knip de punten weg.
Vouw het buitendeel en de voering in elkaar met de goede kanten tegen elkaar. Stik de delen aan de bovenrand aan 
elkaar. Torn het stiksel in de zijnaad van de voering een stukje los om de rugtas te keren. Keer de tas.
Zorg dat alle naden goed op elkaar liggen, stik de bovenrand door. Stik de keeropening dicht.

De sluiting; vouw de klep om, til de tas aan de banden op om te zien hoe de klep valt en bepaal waar de sluiting op de 
tas moet komen. Bevestig de sluiting met textiel lijm en de siernieten. Laat de lijm goed drogen door er iets zwaars op te 
leggen. Bevestig nu het riempje van de sluiting op de klep met lijm en siernieten.

(Optioneel, sluit de klep met 2 drukkers.)

De applicatie, strijk als laatste de applicatie op de voorkant van de rugtas.
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