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Zin in een leuk projectje voor in de voorjaarsvakantie? Dit project is niet alleen heel erg praktisch maar ook nog eens
goed voor het milieu. Nu gebruiken we al steeds minder plastic tasjes maar hoe handig en leuk is het om je ‘handmade’
tas mee te nemen tijdens een shoprondje over de markt of in de supermarkt. En ik kan je vertellen dat het gebruiken van
de Prym breimolen super verslavend werkt! Zo leuk om zo snel punnikkoorden te maken.
Benodigdheden
ReStyle Canvasstof, art. 069.2000 kleur 004 (0,5 meter), 776 (1 meter)
Durable Coral mini, art. 010.71 kleur 2212 Linen, 343 Warm Taupe
Durable Cosy extra fine, art. 010.80 kleur 2192 Pale Pink
Durable Leren label rond 3,5cm Handmade, art. 020.1224
Prym Breimolen Comfort Twist, art. 022.624181
Overige benodigdheden
Naaimachine (en/of lockmachine)
Passend naaigaren
Stopnaald
Schaar
Moeilijkheidsgraad
Beginner
Afmeting
42 centimeter breed x 44 centimeter breed
Werkbeschrijving
De uitgetekende patronen zijn te vinden op de laatste pagina.
Stap 1: Knip de stofdelen zoals aangegeven. De aangegeven maten zijn inclusief 1 cm naadwaarde.
Zigzag de zijkanten of gebruik een lockmachine.
Stap 2: Maak een punnikkoord van zo’n 40 cm van de Durable Coral mini Linen en een punnikkoord van zo’n 180 cm van
de Durable Coral mini Warm Taupe.
Stap 3: Met het koord in de kleur Linen maak je het woord NO en met het koord in de kleur Warm Taupe maak je het
woord PLASTIC. Het woord NO maakte ik in één deel. Het woord PLASTIC knipte ik op in P LA S T I C. Het is vrij eenvoudig
om het hele koord in delen te knippen en weer netjes af te kanten (foto 1, 2). Speld en naai de woorden vast op stofdeel A
(foto 3).
Stap 4: Borduur, op stofdeel B, met een borduurnaald en Durable Cosy extra fine zo’n 8 strepen op een ‘freestyle’ manier
(foto 4).
Stap 5: Naai stofdelen A en B met de goede kanten op elkaar (foto 5).
Stap 6: Naai stofdeel C en A en B met de goede kanten op elkaar. Knip aan de onderzijde aan hoekje van 2x1 cm uit, vouw
de delen op elkaar en naai vast (foto 6, 7).
Stap 7: Naai stofdeel D en E met de korte kanten op elkaar en naai dit van aan de bovenzijde van de tas (foto 8).
Stap 8: Vouw en strijk stofdeel D en E twee keer naar binnen en naai het vast (foto 9, 10 en 11).
Hengels
Stofdelen F en G.
Stap 9: Vouw en strijk per strook de twee buitenzijdes naar het midden en vouw en strijk nog een keer dubbel. Naai vast
met twee stiksels aan de buitenzijdes (foto 12).
Stap 10: Plaats de hengsels op zo’n 10 cm van de buitenzijde van de tas vast (foto 13).
Stap 11: Naai het leren label met een restje Coral mini vast in de rechter onderhoek van de tas (foto 14 en 15).

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Maartje Bos 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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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Maartje Bos 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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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Maartje Bos 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.

