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

Dit patroon is ontworpen door Renata de Rover 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.

Hoe leuk is het om een zelfgemaakte “sport”-tas te maken voor je dochter of zoon in een combi die helemaal in de smaak 
valt….uniek en dus one of a kind….super leuk om te maken en natuurlijk ook leuk om zelf te gebruiken! 

Benodigdheden
Restyle Katoenstof Leopard print, art. 069.LEOP_2B
ReStyleUnistof, art. 069.9050 kleur 653
Vlieseline Decovil 1 Light 90cm, art. 025.240135
Tassenband dikte 30mm voor vaste handvatten: art. 017.1235.30 kleur 259
Tassenband dikte 25mm voor losse lange hengsel: art. 017.1235.25 kleur 259
2x D.Ring Metaal 25mm, art. 016.10788.25kleur 020
2x Karabijn haak 41mm, art. 015.15500.41 kleur 180 
Rits Opti 40cm, art. 001.5897129.40 kleur 259
Rits Optie 18cm, art. 001.5897129.18 kleur 259
Leren label Live Love Laugh, art. 013.10191

Overige benodigdheden
Bijpassende kleur naaigaren in de kleur van de tassenband
Naaimachine
Knopspelden
Strijkijzer
Meetlint
Schaar
Passer
Naald
Krijt

Moeilijkheidsgraad
Ervaren

Afmeting
42cm lang x 20cm breed x 20cm hoog excl. handvatten

Patrooninformatie
De ritsen die we in deze tas gebruiken, zijn deelbare ritsen….gewoon omdat er zo’n leuke trekker aan zit hebben we 
deze gebruikt. Als je een trens/stiksel maak aan de onderkant zodat hij niet meer open kan, is deze hartstikke geschikt 
om te gebruiken voor deze leuke tas!

Zorg bij het gebruiken van Vlieseline Decovil altijd dat je het goed op de stof vast strijkt. Zet de stijkijzer voor enkele 
seconde per plek op de decovil om te zorgen dat het goed aan elkaar blijft ‘plakken’.

Werkbeschrijving (zie volgende pagina’s voor instructiefoto’s)
Op de website is een losse PDF te vinden met een uitgetekend patroon van de tas.

Stap 1 (foto 1): Knip uit de Vlieseline een stuk van 65x42cm. Strijk dit stuk op de achterkant van het printjes-stof en knip 
de stof vervolgens langs de rand van de Vlieseline uit en lock rondom af. Teken met pen op de achterkant de plek waar de 
rits komt, 12cm vanaf beide zijkanten en de bovenkant. Bekijk hiervoor het uitgetekende patroon. Zet op de goede kant 
een streep met krijt als richtlijn.

Stap 2 (foto 2,3): Knip uit de effen stof een lap van 10x25cm. Leg de stof op de printjes-stof in de lengte over de lijn van 
de rits heen en stik vanaf de achterzijde rondom de plek van de rits. Zorg dat je goed aan- en afhecht in de hoekjes. Knip 
vervolgens de opening van de rits open en stop alle effen stof door de opening naar de achterzijde. Strijk de stof goed 
glad en speld de randen vast. 

Stap 3 (foto 4,5,6): Leg de rits vanaf de achterzijde in de opening en speld deze vast met dwarsspelden. Stik de rits vanaf 
de goede kant vast en steek de losse draden naar achter om deze met een naald weg te werken. 
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Stap 4 (foto 7,8): Knip uit de effen stof een lap van 45x25cm. Stik de korte zijdes van 25cm aan de 25cm zijdes van de 
stof bij de rits. Stik daarna beide zijkanten vast en neem daarbij de korte zijde van de stof bij de rits mee, zodat er geen 
opening meer is en er een zakje ontstaat. 

Stap 5 (foto 9,10,11): Nu gaan we over op het vastzetten van de tassenband als handvatten. Knip van de tassenband 
30mm dikte een stuk van 202cm, dus 2 meter en 2 centimeter. Op het uitgetekende patroon is te vinden waar we de 
tassenband precies gaan plaatsen. Om te zorgen dat de opening van de tassenband aan de onderkant van de tas komt, 
beginnen we eerst met dit deel. Sla bij één uiteinde 1cm naar binnen en stik deze op het andere uiteinde vast met 1cm 
overlap (foto 9). Speld nu de rest van de tassenband vast aan de stof met gebruik van het uitgetekende patroon, 6cm 
vanaf de bovenkant waar de grote rits komt. De delen die we uiteindelijk gaan vaststikken zijn 50cm. Bij het vaststikken 
begin en eindig je aan de onderkant waar je de uiteindes hebt dubbelgeslagen. Hecht hierbij zowel aan als af.  
LET OP: zorg dat je het zakje aan de achterkant weg speld, anders stik je die vast en dat is niet de bedoeling. 

Stap 6 (foto 12,13,14): Vouw aan de korte kanten waar de lange rits komt 1cm naar binnen, speld en stik de rits 
vervolgens vast. Zorg hierbij dat de rits open is, maar let wel op dat de stof aan beide kanten van de rits even straks is 
vastgespeld. Tip: de stof aan de rits vastspelden met de rits dicht en vaststikken met de rits open. Als de rits vast zit maak 
je een handsteekje aan het einde van de rits, zodat de rits niet meer geheel opengaat. 

Stap 7 (foto 15,16,17): Knip 2 stukken van 6cm van de tassenband 25mm dikte. Haal de D-ringen erdoor en vouw de 
stukjes band dubbel. Speld en stik de lussen op 0,5cm vanaf de zijkant vast.

Stap 8 (foto 18,19,20): Teken met een passer een rondje op de Decovil met een diameter van 20cm. Knip het rondje uit 
en strijk de decovil op de achterkant van de printjes-stof. Knip vervolgens de stof met 1cm tussenruimte vanaf de decovil 
uit. Doe dit 2 keer, zodat je de zijkanten van de stof hebt. Keer de lengte van de tas binnenste buiten om de zijkanten 
erop te stikken. Verdeel de zijkanten/rondjes in 4 delen en zet met krijt een streepje als maatstaf. Verdeel ook de ronding 
van de tas in 4 delen en zet streepjes. Plaats de streepjes van de rondingen op de streepjes van de tas en rijg met de 
hand het rondje aan de tas vast. Wanneer je dit netjes rond hebt kunnen krijgen, gaan we over op het vaststikken met de 
naaimachine. 

Stap 9 (foto 21,22): Voor de voering van de tas knippen we een lap van 65x42cm van de effen stof én twee rondjes met 
een diameter van 22cm. Strijk de lange randen 1cm om, speld en stik de ronde zijkanten aan de lange zijdes, net zoals 
we dit bij de vorige stap gedaan hebben. LET OP: Houd de korte zijdes voor langs de grote rits nog open. Als de zijdes 
erop zijn gestikt, draaien we de zak binnenste buiten, zodat de naden aan de binnenkant zitten. Stop de tas nu in de 
voeringtas en speld de openingen tegen de rits aan vast. Naai met een handsteek de voeringstas vast. Nu alles vast is 
gestikt gaan we de tas omkeren met de goede kant naar buiten.

Stap 10 (foto 23,24): Naast de vaste handvatten gaan we ook nog een schouderband maken. Knip hiervoor een stuk van 
122cm van de tassenband 25mm. Steek aan beide kanten een karabijn haak er doorheen en vouw de uiteindes 6cm om. 
Stik vervolgens de uiteindes met een kruis-stiksel vast. Klik de karabijn haken aan de D-ringen vast om de schouderband 
aan de tas te bevestigen. Op deze zelfde manier kan je ook de schouderband er weer af halen.

Stap 11 (foto 25): Zet indien gewenst het leren label met de hand vast. Doe dit in het midden van de tas, tussen de 2 
ritsen in. Tussen de label en de ritsen zit 2,5cm ruimte. 

Stap 12 (foto ): Tot slot gaan we aan de bovenkant in de losse lussen een handgreep creëren. Bepaal het midden van de 
losse lussen en stik 12cm dubbbel, zodat het lekkerder is om vast te houden. 

Zo….nu is de tas klaar. Wat een leuk resultaat!! Deze gaat zo goed gebruikt worden….en hoe leuk is het dat je hem zelf 
hebt samengesteld naar wens….dus uniek is! Dit zal iedereen kunnen waarderen…Succes met maken…..en bovenal veel 
plezier!!

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

Dit patroon is ontworpen door Renata de Rover 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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