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Wil je de benodigde materialen bekijken of kopen? Informeer naar een 
verkoopadres bij jou in de buurt. Je kunt ook zelf zoeken in onze lijst met 
verkooppunten. 

Maak van een simpele boodschappentas een hippe strandtas.

In de vakantie hoef je je niet te vervelen. Ga aan de slag met deze hippe strandtas met exotische print 
en vrolijke bandjes en lintjes. Ook als je niet kunt naaien kun jij deze tas maken. Leuk om te doen 
samen met je moeder of een vriendin!

Benodigde materialen
Voor de voorkant: Lapje stof aqua met kleine stipjes (ReStyle, art. 069.9002, kleur 287) • Marabu textielverf  
(art. 008.171639) in roze (033), groen (052), geel (021) en oranje (025) • Penselen of kwasten medium • Witte 
(ongebleekte) katoen, niet te dun • Textiellijm (art. 002.613606) • Eventueel: Chemage of Modge-Podge •
Dunne watervaste zwarte fineliner • Diverse bandjes en lintjes: neon-geel bolletjesband (art. 017.590), neon-groen 
zig-zagband (art. 017.1106.1547), blauw geplisseerd band (art. 017.1097.298), geel bloemetjesband (art. 009.3033 
kleur 645), goudkleurig zigzagband (art. 017.6258), zigzagband van gekleurd neon (art. 017.1114), geel zigzagband 
(art. 017.233 kleur 629), donkerroze geplisseerd band (art. 017.1097.286), geel gebloemd band (art. 017.989).
• Een hawaïslinger • Juten boodschappentas (Albert Heijn).

Werkbeschrijving - Strandtas Hawaii-stijl



Dit patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van CraftKitchen en bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren of overnemen zonder 
toestemming is niet toegestaan. CraftKitchen is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Werkbeschrijving
Wij adviseren je deze beschrijving eerst helemaal door te lezen voordat je gaat beginnen. 

Knip uit de blauwe stipjesstof een stuk van 21 x 30 cm. en lijm dit op het midden van de tas. De zijkanten mogen 
een beetje rafelig zijn. Print de patroonbladen A en B uit (zet evt. de printer op 'afdrukken als grijstinten'): 
de flamingo, zon, palmboom en bloemen (foto stap 2). Blad A twee keer printen.

Knip de patroondelen uit en knip uit het katoen lapjes waar de patroondelen ruim in passen. Trek de contouren van 
de patroondelen over op de stof (foto stap 3). Kleur de contouren in met textielverf in de de betreffende kleuren. 
Zet de verf niet 100% dekkend op maar hier een daar met een beetje droge penseel voor een 'gebleekt' effect. Laat 
de verf goed drogen. 
Nu de stof behandeld is met textielverf zal het niet zo snel rafelen maar om dit zeker tegen te gaan adviseren wij 
je de achterzijde van de (droge) geverfde patroondelen te voorzien van Chemage (foto stap 4). Laat goed drogen. 
Knip de patroondelen uit de geverfde lapjes.

Neem alle patroondelen en leg ze op het blauwe paneel. Lijm trapsgewijs de zon, palmboom, flamingo en bloemen 
op de tas (foto stap 5 - 7). Knip de snavel van de flamingo uit een stukje witte katoen (met aan de achterzijde een 
laagje Chemage). Teken het snaveltje op de katoen en een oogje op de kop. Lijm het snaveltje vast (foto stap 8).
Knip alle bandjes op maat. Lijm eerst de bandjes boven en onder vast en dan links en rechts. Neem de hawaïslinger 
en haal er een paar gekleurde bloemen af. Lijm ze op de tas voor een extra vrolijk effect.

Achterzijde tas decoreren
Hoewel de voorzijde van de tas het meest opvallend zal zijn, kun je de achterzijde ook versieren. Hiervoor werden 
de volgende materialen gebruikt:
• Roze stof met bloemen (ReStyle, art. 069.9014) • Neon-geel bolletjesband (art. art. 017.590), neon-groen 
zig-zagband (art. art. 017.1106.1547) • geel geplisseerd band (art. art. 017.1097.645) • groen bloemetjesband (art. 
009.3033 kleur 495) • zigzag band van gekleurd neon (art. art. 017.1114) • geel zigzagband (art. art. 017.233 kleur 
629) • donkerroze geplisseerd band ((art. 017.1097.286) • geel gebloemd band (art. 017.989) en blauw bloemen-
band (art. 009.3145.235) • Zie verder hierboven voor de benodigde materialen. 


