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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal van Confetti Lab 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.

Liza: “Om tijdens het doen van boodschappen de plastic tasjes te vermijden, maakte ik een handige shopping 
bag. Voor de shopping bag maakte ik gebruik van witte Lilian canvasstof en voor een unieke uitstraling wilde ik 
deze stof van een eigenwijs dessin voorzien. Met spullen uit eigen kast en zwarte Marabu textielverf ging ik aan 
de slag. Zo leuk om jezelf te verrassen met hoe snel en makkelijk je je eigen kunstzinnig dessin maakt”.

Wat ik gebruikte om de stof te bestempelen en hoe ik de shopping bag maakte laat ik je hieronder zien.

Benodigdheden:
- 0,5 m Witte canvas stof in de kleur 089. 
- Marabu Textil plus verf zwart
- Prym tasgrepen 60 cm Theresa black kleur 73

Overige benodigdheden:
- naaimachine
- schaar
- potlood
- knopspelden
- bord doorsnede 26 cm
- materialen om te stempelen b.v. ronde dop, schaaltje, beker  
- naald en naaigaren
- penseel
- bakpapier

Hoe ga je te werk:

Voordat ik aan de slag ga, was ik de stof (zonder wasverzachter) zodat de textielverf goed kan fixeren met de 
stof.  
Als basis knip ik uit de stof een lengte van ongeveer 85 cm x 50 cm. 

Voor de bodem van de tas gebruik ik een bord met een doorsnede van 26 cm. Het bord trek ik over op de stof 
en knip de cirkel uit. 
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Je kunt natuurlijk naar eigen inzicht aan de slag 
gaan met de Marabu textielverf, maar ik wil graag 
cirkels op de stof en maak gebruik van de rand van 
een plastic dop, een schaaltje en een beker.
Met een penseel dep ik de textielverf op de rand 
van de dop, schaaltje en beker om vervolgens te 
gaan stempelen. 

Ben je uiteindelijk klaar, laat dan de verf goed 
drogen.

Als de textielverf droog is, ga je het geheel met behulp van een strijkbout fixeren (zie info op de verpakking van 
de textielverf). Ik gebruik als tussenlaag voor de stof en de strijkbout een velletje bakpapier. 
Daarna stik ik de zijkant dicht en werkte dit af met de zigzagsteek.
Vervolgens spelt ik de bodem aan de basis van de tas en ook deze stik ik vast en werk het af met de 
zigzagsteek.

De bovenrand vouw ik dubbel naar binnen en spelt 
deze vast om vervolgens vast te stikken.

Als laatste zet ik de mooie en stevige Prym 
handgrepen vast met naald en zwarte draad, en 
klaar is de shopping bag.

Veel plezier met de shopping bag.
Liefs,
Liza!


