
Met deze stevige shopper ga je voorbereid op pad. Perfect voor een dagje shoppen of om mee 
te nemen naar de markt. Een vrolijke shopper die zeker van pas komt!

Met de tasgrepen en tasbodem van Prym in combinatie met bedrukt vilt is een handige shopper zo 
gemaakt.

Benodigde materialen
- 2 x Vilt (082.314 kleur 30)
- 1 x Prym Tasbodem Caroline bruin 
  (022.615926)
- 1 x Prym tas grepen Theresa (022.6151925)
- 1 x Dubbelzijdig tape (033.987125)
- 1 x Prym Espadrille garen (033.932606)
- 85 cm stof voor voering (069.1010 kleur 856)

Werkbeschrijving
Knip beiden vellen vilt af op een hoogte van 43cm.
Stik deze met 1cm naad, aan de onderkant, aan elkaar 
(let op dat de afbeeldingen hierbij naar boven wijzen. Zodat 
als de tas straks dubbelgevouwen wordt aan beide kanten 
de afbeeldingen rechtop staan). Strijk de naad open.

Knip van de stof een lap van 84 x 32 cm, deze dient als 
voering. Voordat je met je tas begint, teken je de tasbodem uit op de voering (zodat straks de voering en 
buitentas hetzelfde formaat hebben).

Leg de tasbodem op de goede kant van het vilt (het midden van de tasbodem op de naad van het vilt)
Plak de randen vast met dubbelzijdig tape of speld ze vast. Knip de zijkanten af op de breedte van de 
tasbodem. (Zie afbeelding 1 en 2).  

Rijg de bodem op aangegeven gaatjes vast aan het vilt met geel espadrille garen. Knip de rechthoekjes 
van het vilt weg (Zie afbeelding 3 en 4).

Vouw de stof met de goede kanten op elkaar en stik de zijnaden vast (Zie afbeelding 5 en 6).

Strijk de naden open. Vouw vervolgens de hoekjes op elkaar en stik vast (Zie afbeelding 7 en 8).

Stik nu de voering op dezelfde manier als de buitentas met als enige verschil dat je in één 
zijnaad een opening laat van 10cm (dit is nodig om de tas straks om te keren).

Leg de tassen met de goede kanten op elkaar en stik de bovenrand dicht.

Keer de tas door de 10cm opening en stik dit naadje vervolgens dicht. Stik de bovenrand op 1cm door.

Rijg nu met geel espadrille garen de tashengels vast, 8 cm van de bovenrand en 12 cm vanaf de zijnaad.

Werkbeschrijving - Vilten tas

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.

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