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

Dit patroon is ontworpen door ReStyle 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.

Heb jij het kant-en-klare tassenband ook al in de winkels gespot? Wij kozen ervoor om het zelf te maken, leuker en ook 
nog eens goedkoper! Er zijn veel verschillende printjes verkrijgbaar, dus voor ieder wat wils!

Benodigdheden
ReStyle Tassenband etnisch 38mm, art. 017.1237 (160 cm)
ReStyle Gesp 40mm, art. 015.13401.40 kleur 040 Goud
ReStyle Musceton Haak 40mm, art. 015.15501.40 kleur 040 Goud (2 stuks)
Prym Rafelstop, art. 033.968020 

Overige benodigdheden
Naaimachine
Naaigaren
Meetlint
Schaar

Moeilijkheidsgraad
Beginner

Afmeting
160 centimeter lang, verstelbaar naar wens

Werkbeschrijving (zie laatste pagina voor instructiefoto’s)
Stap 1: Knip het tassenband op de gewenste maat, in dit geval is er 160 centimeter aangehouden. 

Stap 2 (foto 1): Bewerk de geknipte uiteinde van het tassenband met Prym Rafelstop om rafelen tegen te gaan. Laat het 
vervolgens kort drogen. 

Stap 3 (foto 2 t/m 6): We beginnen met het bevestigen van de verstelbare gesp. Plaats het tassenband door de gesp heen 
en speld het uiteinde vast. Stik vervolgens het uiteinde vast met de naaimachine. 

Stap 4 (foto 7): Pak één muscetonhaak en rijg deze aan het band, met de muscetonhaak aan de goede kant/kant met de 
etnische print.

Stap 5 fot 8 t/m 11): Haal het losse uiteinde door de verstelbare gesp heen. Vanaf nu is de verstelbare gesp in werking, 
dus kan de lengte door gebruik van de gesp aangepast worden.

Stap 6 (foto 12 t/m 15): Nu de verstelbare gesp in werking is, kunnen we ook het andere uiteinde aan een muscetonhaak 
vastmaken. Speld het uiteinde vast en stik vervolgens vast met de naaimachine.

Het tassenband is nu klaar voor gebruik! 

Leuk voor aan een schoudertasje, maar ook bruikbaar voor een camera of telefoon. :)



WERKBESCHRIJVING - DIY Tassenband        2

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

Dit patroon is ontworpen door ReStyle 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.

Instructiefoto’s

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15


