
WERKBESCHRIJVING - Tekeningenmap

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl.
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 gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Janneke: “Bij mij is het al weer lang geleden dat de jongens dagelijks met nieuwe tekeningen thuis kwamen van school. 
Heb jij nog wel een kleintje op school of maak je zelf tekeningen die je graag wilt bewaren? Dan is het leuk ze op te 
bergen in een zelfgemaakte tekeningenmap. Maak hem met je favoriete stoffen en versier hem eventueel nog met een 
naamlabel.”

Nodig voor een tekeningenmap van 25 cm breed bij 35 cm hoog:

Karton 2 stukken van 25 bij 35 cm.
Aslan dubbelzijdig kleeffolie 100 bij 45 cm
Liniaal en (stanley) mesje (voor het snijden van karton)
Snijmat en rolmes (voor het snijden van de stof)
Oaki doki lurex pimptape 30 mm breed zilver
Eventueel Restyle pipingcord blauw geruit 
Stof buitenkant: Gütermann Long Islands 
Stof binnenkant: Restyle
Gutermann creativ textiellijm
Lint voor het vaststrikken van de map (jeansband) 80 cm
Duct tape

Stap 1
Snijd het karton met een liniaal en mesje op maat (2 
stukken van 25 cm breed en 35 cm hoog)

Stap 2
Stof voor de buitenkant
Breedte: 2 x de breedte + 1 cm voor de rug + 2 x 3 cm 
omslag
hoogte: hoogte + 2 x 3 cm omslag

In mijn geval: 57 cm breed bij 41 cm hoog.

Knip de stof ruim uit en strijk. Nadat je de stof van Aslan 
hebt voorzien, knip je de stof precies op maat.
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Stap 3
Knip de benodigde afmeting plus rondom 1 cm extra uit (59 bij 43 cm) uit de Aslan.

Leg de stof met de goede kant naar beneden. Haal een stukje van het witte papier (met de cm-verdeling) van de Aslan en 
leg dit op de stof. Haal het papier er steeds een stukje verder van af en strijk glad met een liniaal. 

Snijd nu de stof voorzien van het Aslan-laagje precies op maat (57 bij 41 cm)

Snijd de hoeken af: onder een hoek van 45 graden, op een afstand van de hoek die gelijk is aan de dikte van het karton.

Stap 4
Leg de twee stukken karton 1 cm* uit elkaar en plak duct tape over de rug, zowel over 
de buitenkant als de binnenkant.

*Als je een map wilt met een bredere rug en dus meer ruimte (voor een dikkere 
stapel tekeningen), moet je de stukken karton verder uit elkaar leggen.
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Vouw de randen naar binnen.

Stap 5
Leg de stof met de goede kant naar beneden. Haal een klein stuk van het oranje folie los en leg het karton er, heel pre-
cies, boven op. Het makkelijkst is dit te doen op de snijmat, zodat je het karton precies kunt positioneren aan de hand 
van de lijnen.

Trek nu langzaam, in een vloeiende beweging, het oranje folie verder naar beneden, tussen het karton en de stof uit.
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Stap 6
Over de rug plakte ik Oki doaki glittertape. Ter extra versiering, want daar heb je immers niet snel genoeg van ;-), plakte 
ik daar ook nog eerst een randje piping cord langs.
Knip daarvoor het piping cord een paar cm langer dan de hoogte van de tekeningenmap. Torn boven en onder een klein 
stukje op en knip het koord weg, zodat je straks geen koord aan de binnenkant van je map hebt.  (Zie ook Stap 4 van de 
werkbeschrijving van het door mij gemaakte gymtasje. De link staat op de site.

Plak het pipingcord met textiellijm vast op de stof, precies langs de lijn waar het oki doaki tape langs gaat.

Plak het oaki doaki tape over de rug en vouw de uiteinden naar binnen.

Stap 7 
Voor de hoeken knip je 4 stukjes van 10 cm oaki doki tape. Snijd/knip van beide kanten een driehoek onder 45 graden.

Plak een stuk tape om elke hoek.

Stap 8
Plak aan beide zijkanten, aan de binnenkant van de map een stukje lint vast met textiellijm.
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Stap 9
Stof voor de binnenkant: knip stof ruim genoeg om uiteindelijk op 50 bij 34 cm uit te komen (je hebt dan aan elke kant 
0,5 cm over). Knip Aslan ruim uit.
Leg de stof met de goede kant naar beneden, verwijder de papieren laag van de Aslan en plak het op de stof. Snijd nu 
precies 50 bij 34 cm uit.

Stap 10
Verwijder de oranje laag van de stof/Aslan en plak de stof aan de binnenkant van de map, op 0,5 cm van de randen.

De map is nu klaar voor gebruik! 


