
WERKBESCHRIJVING - Strandtas

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

Marianne: “Oh, wat houd ik van de zomer! De is natuur uitbundig groen en kleurrijk, de dagen zijn lang en vol licht, we 
kunnen weer “met-zonder-jas” de deur uit, de bbq draait overuren en we eten lekker buiten ...... heerlijk!

Voor een dagje naar zee ben ik ook altijd direct te porren, maar voor zo’n hele dag strand heb je best wat spullen nodig, 
en wat is dan fijner dan een grote strandtas, waar dat alles met gemak in past. Nou.... een strandtas die je heel makkelijk 
zelf maakt, misschien?
Een gerecyclede en gepimpte.... nog beter?”

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.

Dat is precies wat ik deed! Ik ‘verbouwde’ een oude spijkerbroek van mijn man tot een toffe tas voor mijzelf, en ik ben 
echt zo blij met het resultaat. Het was een feestje om ‘m te maken, en ik word zo vrolijk, alleen al als ik naar m’n 
gerecycelde & gepimpte beach bag kijk, en dan blijkt ‘ie in gebruik ook nog eens top!

Ook zin in zo’n ruime vrolijkerd waar je veel spullen in kwijt kunt? Ik laat je hier zien hoe je dat doet.

Benodigdheden:

- Een (oude) spijkerbroek 
- Stofje om je tas mee te voeren, bv deze toffe ByClaire met sterren;
- Allerlei materialen om je tas mee te versieren, ik gebruikte:
 *  kant-en-klare ReStyle-applicaties;
 * ‘Custom by Me’-patroonbladen en garen van DMC;
 * gehaakte bloemetjes, kralen;
- twee knoopjes voor de binnenzakken;
- naaimachine, naald, draad, schaar, spelden + eventueel snijwiel en -mat. 
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Leg de spijkerbroek met de pijpen plat op elkaar, zodat de midden-kont-naad aan één kant zit. Knip of snijd de ergste punt 
daar vanaf. Leg de broek nu met de voor- en achterkanten op elkaar en bepaal hoe groot/lang jij je tas wilt hebben. Knip/
snijd de onderkant van de broekspijpen af - bewaar ze, we gebruiken ze later voor de bodem en de hengsels van de tas.

Bij het tas-gedeelte van de broek, knip/snijd je de broekspijpen allebei langs de binnennaden van de pijpen open - de 
dikke naad sneed ik ook weg. Je naait beide naden dicht.

Van de onderkanten van de pijpen knip/snijd je eveneens de (dikke) lengtenaden af. Van één van de pijpen snijd je de 
bodem van de tas, in mijn geval: 18 cm x 35 cm. Van de andere pijp knip/snijd je aan beide zijden de naden weg; vouw ze 
dubbel (goede kanten op elkaar), naai de naden dicht en keer e.e.a. binnenste buiten: je hengsels zijn alvast klaar.
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Je legt de bovenkant van de broek (tas) nu met de gulp aan de ene kant (links) en de midden-kont-naad aan de andere 
kant (rechts). Zorg dat de bovenranden van de broek netjes op elkaar liggen. Vanwege het model van de broek, zie je dat 
de boven- en onderkant scheef lopen; je zorgt nu dat je de bovenkant recht is/ligt; de onderkant knip/snijd je zodanig bij,  
dat je tas vierkant is. Speld het bodemstuk onderaan de tas vast, en naai deze in je tas vast.

Vanzelfsprekend kun je nu al de voeringtas knippen/snijden en naaien, maar ik kon niet wachten om met versieren te 
beginnen, dus ik heb dat later pas gedaan.
De voering vastzetten in de tas, kan sowieso pas als je klaar bent met versieren.

Kies en knip de borduurpatroontjes uit, plus de plek waar je ze op je tas wilt hebben en ga aan de slag; ik vond het echt 
ontzettend leuk om op deze manier snel m’n (kruis)steekjes te maken - en meteen nog netjes ook!
Datzelfde gold voor de applicaties: die zitten er in no-time op en geven direct een geweldig effect!

Omdat je borduurt op spijkerstof, moet je wel wat meer kracht zetten - het is immers stevige en redelijk dikke stof, maar 
het is prima te doen.

Eerlijk gezegd vond ik het moment dat m’n aanstaande spijkertas met borduurwerk en al het water in ging best 
spannend..... 
Maar het was een soort van magisch om te zien hoe de borduurvelletjes onmiddellijk oplosten en mijn steekjes prachtig 
achterbleven - superleuk!
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Toen ik helemaal klaar was met het aanbrengen van alle versiersels - ik vond nog twee gehaakte bloemetjes in m’n mand 
“haak probeersels” en bevestigde deze ook aan de tas - werkte ik ‘m af. Ik bevestigde de hengsels aan de binnenkant, en 
deed dat met de hand (vond het mooier dat aan de buitenkant dan geen naad zichtbaar was). Het kan natuurlijk ook met 
de machine, als ze maar stevig vast zitten!

Als laatste maakte/naaide ik de voeringtas. Meet je spijkertas op, en knip/snijd van de stof je voeringtas (1 voor- en 1 
achterkant, twee zijkanten en de bodem). Ik naaide ook nog twee zakjes (20 cm x 15 cm), en bevestigde deze met de 
naaimachine op de goede kant van de voor- en achterstofdelen van m'n voeringtas. Naai de voeringtas in elkaar, zoom de 
bovenkant netjes om.
Je keert je voeringtas niet binnenste-buiten, maar schuift 'm als het ware meteen in de spijkertas.

Vervolgens naaide ik de voering met de hand in de spijkertas, en "sjoemelde" de ruimte aan de bovenkant van de voering-
tas weg door aan elke zijkant (dus aan 4 zijden) op de naad 4 mooie plooitjes te naaien.
Tot m'n verrassing vond ik in m'n knopendoos nog twee ster-knoopjes - leuke accentjes vind ik zelf...

Zoals gezegd, ben ik echt heel blij met m'n beach bag - al m'n strandspullen gaan er met gemak in!

Veel maak plezier!

Marianne xx
©maRRose – Colorful Crochet & Crafts


