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Lidy: De canvas stof van Restyle is een prachtige effen stof en zeer geschikt om, mijn favoriete projecten te maken en dat
zijn tassen! Zoals jullie hier kunnen zien maakte ik eerder een project bag. Omdat de projecten soms wat te groot zijn
voor de tas is het nu tijd voor een grotere versie. Deze tas is fijn voor een naai, haak of brei project maar je kunt de tas
natuurlijk voor van alles gebruiken, vandaar dus de naam shopper!
Maak je tas nog persoonlijker door de stof te bestempelen. Ik stempelde met een aardappel, een stuk pvc pijp en een lege
closetrol een patroon op de stof. Kijk maar eens goed om je heen, Je kunt met zoveel voorwerpen stempelen, denk ook
aan kurk, naaimachine klosjes, stukjes hout, gum, dopjes etc. etc.
Benodigdheden
Restyle canvasstof wit of zwart 100 x 150 cm
Tassenband naturel of zwart 300 cm
Gütermann wit of zwart
Vlieseline H250 90 x 100 cm
Gereedschap
Textiel verf Marabu zwart of Marabu Plus wit.
Aardappel.
Lege closetrol.
aluminiumfolie
Stuk pvc pijp.
Schaar of rolmes.
Tornmesje.
Centimeter.
Wonderclips en of spelden.
Textiel krijt.
Werkwijze
Knip uit de canvas 4 delen van 50 x 56 cm, =2 x buiten kant en 2 x voering.
knip van de vlieseline: 2 x: 50 x 56 cm.
Knip 2 stukken tassenband van 150 cm.
Bedruk de stof.
Strijk de stof en leg het plat op tafel, bescherm de tafel met b.v papier of een vuilniszak.
Snijd een aardappel door de helft en snijd er een vorm van. Ik heb er een driehoekige vorm van gemaakt. Roer de verf in
het potje goed door. Breng met een kwast wat verf op het aluminiumfolie aan. Stempel met je stempel voorzichtig in de
verf en controleer of er genoeg verf op zit.
Stempel de verf op de stof. Tip! Maak op een stukje stof wat testjes met het stempelen.
Stempel willekeurig, herhaal motieven, gebruik 1 of meerder vormen of stempel een strak design. Bestempel de gehele
stof of een gedeelte.
Als je klaar bent; laat de verf drogen, strijk daarna de achterkant van de stof om de verf te fixeren. (Zie beschrijving op het
verf potje)
Naai de tas
Strijk de vlieseline op de voeringstof.
Stik het tassenband op de buiten delen van de canvasstof. 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 buitenstof de bodem in de tas, leg hiervoor de zij- en onder naad op elkaar, teken de stiklijn af, vanuit de
middennaad 10 cm naar de zijkanten, totaal 20 cm. Zie foto op de volgende pagina.
Stik de bodem van de voering op dezelfde manier.

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.

WERKBESCHRIJVING - Shopper bestempelen				2
Stop de buitenkant tas nu in de voering, goede kanten tegen elkaar. Speld de bovenranden aan elkaar vast.
Stik de bovenranden aan elkaar.

Torn de zijnaad van de voering een stukje open en keer de tas. Naai de keeropening van de voering met de hand of met
de naaimachine dicht. Vouw de voering mooi in de tas. Speld de bovenranden strak op elkaar, speld de tassenbanden
naar boven vast op de rand van de tas. Stik de bovenrand door, stik hierbij het tassenband vast.
Veel plezier met je shopper.

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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