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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal van Confetti Lab 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.

Liza: “Het is bijna vakantietijd en wat kijken we daar naar uit. Als je op vakantie gaat, wil je een handige toilettas. Ik ben 
altijd aan het klungelen met de wat langere producten om die zo goed en overzichtelijk mogelijk in de toilettas te krijgen. 
Dit was voor mij de inspiratie om een staande toilettas te maken. Een hele uitdaging vond ik het, maar uiteindelijk is het 
gelukt.

Eén van de leukste dingen die ik mocht uitproberen voor dit project was het printen op PhotoFabric. Hoe gaaf is het om 
je eigen ontwerp/afbeelding te kunnen printen op stof en dit b.v. te gebruiken voor een toilettas. Voor deze gelegenheid 
maakte ik een dessin geïnspireerd op de jaren 80/Memphis stijl in pastelkleurige tinten, maar je kunt natuurlijk ook zelf 
helemaal los gaan met het PhotoFabric product”.

Hieronder probeer ik zo goed mogelijk uit te leggen hoe je de toilettas en een make-up tasje maakt.

Benodigdheden:
- PhotoFabric
- LilianZ stof ongeveer 0,5 m Lichtroze
- LilianZ stof ongeveer 0,5 m Mintgroen
- Restyle Pipingband mintgroen 2,1 m
- Restyle elastisch band fluweel oudroze, 50 cm
- Rits 30 cm
- Rits 20 cm
- D ringen 2,5/3 cm, 5 stuks
- Vlieseline versteving 37 cm breed, 1 m
- Metal closure/sleutelhanger 2 x

Hoe maakte ik de toilettas:
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1.
Ik knipte uit stof en verstevigingsvlies bovenstaande afmetingen en printte mijn ontwerp uit op PhotoFabric.

2. Strijk de geknipte stof.

3. 
Leg het fluwelen elastische band op de groene stof en speldt het vast waar je het vast gestikt wil hebben. 
Stik het elastische band vast op de gewenste punten.

4.
Leg de groene lap met elastische band naar beneden. Leg het verstevigingsvlies hier bovenop met daarbovenop de 
geprinte PhotoFabric (met afbeelding naar boven) of lichtroze stof.

5. 
Leg de mintgroene *pipingband langs de rand van de PhotoFabric en speldt het aan het bovengenoemde stapeltje vast.
*pipingband een stukje los tornen en een stukje draad uit de piping knippen. Het andere uiteinde van de pipingband hier 
tussen leggen (zie foto).

6.
Speldt de rits tussen een strookje roze en groene stof en stik dit aan elkaar (zie foto).
Herhaal dit aan de andere kant van de rits.

7. Stik de roze uiteindes dicht zodat de rits er netjes in zit (zie foto).

8. Vouw zowel de roze als de groene stof terug en stik de roze stof rondom de rits vast.
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9. 
Vouw de kleine stukjes stof voor de D ringen dubbel (de randjes ook naar binnen gevouwen) en stik het vast/dicht.

10.
Speldt voor de zekerheid de stukken voor de zijkant en het gedeelte met rits vast aan de voorkant vast. Je kunt zo zien 
waar je het gedeelte van de zijkant en het gedeelte met de rits het beste aan elkaar kunt vaststikken.
Als je dit bepaald hebt, plaats je de D ringen met hun stoffen lus tussen de overgang van de zijkant en de rits en stik je dit 
vast. Werk dit stukje af met de zigzagsteek.
Vouw de stof terug en stik de overgang van rits, D ring en zijkant.

11.
Speldt de voorkant vast aan de zijkant en stik het geheel vast.
Doe dit ook met de achterkant, maar let op!!! laat de rits een stukje open om later de toilettas makkelijk binnenste buiten 
te keren.

12.
Vouw de strook voor het handvat dubbel (de randjes naar binnen gevouwen) en stik het vast.
Met behulp van een tang kon ik de D ring iets openbuigen zodat de sleutelhanger er in geschoven kon worden. Daarna 
weer terug buigen met de tang. 
Schuif de stof door de D ringen en stik de stof vast.

De toilettas is nu klaar voor gebruik.
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Hoe maak je het make-up tasje: 

1.
Hetzelfde dessin in Memphis stijl printte ik ook voor het make-up tasje op PhotoFabric. Maar ook hier kun je lekker je 
eigen ontwerp of afbeelding voor gebruiken.

De afmeting van PhotoFabric is 21,6 x 27,9 cm. In deze afmeting knipte ik ook het verstevigingsvlies en voor de binnenkant 
de mintgroene LilianZ stof.

Verder heb je nodig roze rits 20 cm en eventueel een D ring.

Leg de mingroene stof met daarop het verstevigingsvlies en daar bovenop het PhotoFabric en werk dit stapeltje af met de 
zigzagsteek.

2. Leg het stapeltje op zijn kop en speldt het vast aan de rits om het vervolgens vast te stikken.

3. Vouw de stof terug en stik het geheel nog eens vast aan de rits.

4. Herhaal stap 2 voor de andere kant van de rits.

5. Herhaal stap 3 voor de andere kant van de rits.

6.
Stik de zijkanten dicht, maar let op!!! laat de rits een stuk openstaan i.v.m. het binnenste buiten keren van het make-up 
tasje.
Nu is ook het make-up tasje klaar.
Veel plezier ermee!




