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

Dit patroon is ontworpen door Anneke Kooistra 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.

Deze stevige tas van vilt is ideaal om je haak- of breiproject in mee te nemen. Doordat de hengsels bij geen gebruik langs 
de zijkant kunnen hangen kan de tas met project en al makkelijk als opberger in de kast worden gebruikt. Door een 
aantal tassen te maken (evt in diverse kleuren) krijg je zo een georganiseerde kast met in elke tas een andere project. 
Mooi en handig tegelijk! Gebruik je de tas even niet dan is hij makkelijk plat of opgerold in de kast op te bergen en neemt 
hij weinig ruimte in. 

Benodigdheden
Vilt 3mm, art. 082.29 kleur 004  
Vlieseline Decovil 90cm, art. 025.240130
Gütermann naaigaren in dezelfde kleur als het vilt en de hengsels 
200cm Biaisband 30mm, art. 032.700.30 kleur 009
240cm Koord plat 3mm, art. 019.116 kleur 881
4x Knoop 42mm, art. 007.340742

Overige benodigdheden
Liniaal 
Schaar
Potlood
Strijkbout
Naaimachine
Schaaltje met een diameter van ongeveer 13cm
Prym gaatjestang of knip/snij zelf gaatjes uit met schaar/mesje 

Werkbeschrijving (zie volgende pagina voor instructiefoto’s)
Hengsels
Stap 1: Knip het biaisband in 2 stroken van 100cm

Stap 2: Neem 1 strook biasband en leg deze met de verkeerde kant op elkaar (mooie kant aan buitenkant) zodat er een 
hengsel van 50cm lang ontstaat. 

Stap 3: Leg mooi in het midden 1 strook decovlieseline tussen het biaisband en strijk voorzichtig vast. 

Stap 4: Naai beide lange zijden dicht op 0,2cm vanaf de zijkant. 

Herhaal met het andere hengsel. Leg beide hengsel opzij en ga verder met het vilt.

Tas
Stap 1: Knip twee delen van 70cmx54cm uit het vilt. Neem 1 van de delen. Teken met liniaal en potlood in alle vier de 
hoeken een rechthoek van 28cmx6cm en knip deze uit (foto 1). 

Stap 2: Zet in het midden, meteen boven de uitgeknipte rechthoeken met potlood een streep van 8 cm naar het midden 
toe (foto 2). Knip deze streep door.

Stap 3: Leg het schaaltje in de 4 hoeken en teken de hoeken rond af (foto 3). Knip uit.

Stap 4: Herhaal dit met de 4 hoeken naast het midden (foto 4)

Stap 5: Pak het andere viltdeel erbij en leg deze onder het uitgeknipte viltdeel. Teken over en knip dit onderste viltdeel uit. 

Stap 6: Teken het viltdeel nogmaals over maar nu op de vlieseline (bij de twee zijkanten van de tas is de vlieseline korter, 
dit geeft niet), teken op 0,5cm vanaf deze lijn nog een lijn aan de binnenkant (foto 5). Knip over deze laatst getekende lijn 
uit (de vlieseline is zo 0,5cm smaller dan het vilt). Strijk het vlieseline met de strijkbout vast op een van de viltdelen. 
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Stap 7: Leg het andere viltdeel vervolgens tegen het vlieseline aan zodat het vilt aan de buitenkant zit en het vlieseline 
ertussenin. Pak de 2 hengsels erbij en leg deze aan de bovenkant van het vilt tussen beide viltdelen. Stop de uiteinden 
van de hengsels 4cm diep tussen beide viltdelen.  Leg de hengsels ongeveer 6cm vanaf de zijkanten van de tas en naai op 
0,5cm vanaf de kant beide viltdelen (met meteen de hengsels erbij) rondom aan elkaar vast. 

Stap 8: Meet de knoopsgaten af op de vier zijkanten, 9cm vanaf boven- of onderkant en 4cm vanaf de zijkant van het vilt. 
Gebruik het grootste gat van de gaatjestang. Maak zo 8 knoopsgaten (foto 6,7).

Stap 9: Knip het koord (leer) in 4 stukken van 60cm. Rijg de houten knoop er doorheen. Leg de houten knoop in het 
midden van het lint (leer) en vouw beide draaduiteinden naar elkaar toe (foto 8). Haal de draaduiteinden van buiten naar 
binnen door een knoopsgat (foto 9). 

Stap 10: Haal de draaduiteinden bij het recht ernaast liggende knoopsgat weer naar voren toe. Meet af waar je de 
dubbele knoop in het lint (leer) moet maken. Zodra de dubbele knoop rondom de houten knoop in het midden zit en de 
beide zijkanten van het vilt tegen elkaar aan liggen, zit de dubbele knoop goed (foto 10, 11, 12).
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