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Dit heb je nodig

- Uitknippen met overal 1cm extra voor stikwerk

- Onderste rand van binnenzak stikken: 1cm op achterzijde
- De binnenzak plaatsen volgens de sterretjes *
- De buitenrand in elk van de stoffen stikken :
Zo maak
je het
Aandacht
: opening laten onderaan voering
- Binnenrand stikken
Stap 1
- Omdraaien
Teken- het
patroon op ware grootte over op patroon- of ander papier.
Schudden
Leg het
opriem
de aanzetten
stof en knip uit. Laat daarbij rondom 1 cm extra voor
- De
- Opening sluiten
de naad.
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2x 2 lappen
stof
vanvan
55x70
cm stikken: zoom omdraaien (1 cm)
- Bovenste
rand
binnenzak

Stap 2
Leg de lappen stof met de goede kant op elkaar en stik de grote
buitenrand van beide tassen. Het stiksel aan het begin en einde
goed hechten. Strijk de naad plat met het puntje van je strijkijzer.
Knip waar het stiksel rond is kleine hoekjes stof uit de naadwaarde.
Let erop het stiksel niet te beschadigen. Deze hoekjes
zorgen ervoor dat je naad wanneer de tas af is netjes
op zijn plaats valt en niet dubbel plooit.

Stap 3
Draai beide tassen binnenstebuiten. Steek in elke tas een hand.
Plaats je handen tegen elkaar en grijp met je ene hand, eender welke,
de gebogen onderkant van de andere zak vast.
Stap 4
Speld de nog niet gestikte kanten per 2 lagen stof aan elkaar. Let erop
dat je telkens een laag binnenzak en een laag buitenzak aaneenspeldt.
Er moeten 2 stiksels komen, je start aan de smalste kant. Eén stiksel
maak je volledig, het andere niet. Laat daar een opening van 20 cm op
het rechte stuk. Je start dus met het eerste stiksel aan de binnenrand,
recht naar beneden en de gebogen rand volgen tot aan de andere
recht kant. Vergeet niet telkens te hechten. Het tweede stiksel moet
onderbroken worden met 20 cm opening, waar je later de hele zak moet
kunnen doortrekken. Deze opening bevindt zich op 10 cm vanaf het
startstiksel. Dus nog in het rechte gedeelte van het stiksel. Strijk dan
beide naden open en knip kleine inkepingen in de naadwaarde waar
de naad gebogen is. Let erop het stiksel niet te beschadigen.
Stap 5
Steek een hand in de opening en grijp met deze hand het andere uiterste
gedeelte van de zak. Trek alles door het gat. Schud goed uit en trek
alles op zijn plaats. Zorg ervoor dat de schouderdelen netjes op elkaar
gespeld liggen. Dit is moeilijk, maar je moet eigenlijk de 2 uiteinden
voor je op tafel leggen. Je kiest ofwel de binnenzak naar boven ofwel de
buitenzak. Het maakt op dit moment niet uit welke, maar je moet wel
consequent zijn. Speld nu per uiteinde de middelste naden op elkaar.
Zorg ervoor dat de naadwaarden opengeplooid liggen, dat maakt het
minder dik om te naaien. Doe nu hetzelfde met het andere uiteinde.
Stap 6
Leg beide klaargespelde uiteinden op elkaar en speld ze vast zodat je
4 lagen stof op elkaar hebt. De 4 middennaden liggen op elkaar. Zorg
dat alle uiteinden netjes liggen. Je herspeldt nu zodanig dat je alleen de
2 binnenste lagen op elkaar speldt. De rest van je spelden verwijder je.
Stap 7
Steek je hand in de opening en grijp het uiteinde vast waar de
schouderdelen aan elkaar genaaid worden. Naai de 4 lagen met 1 stiksel
aan elkaar. Trek het gestikte deel weer naar buiten door de opening.
Stap 8
Laatste werk: de opening van 20 cm sluiten. Plooi de naadwaarde naar
binnen en strijk goed plat. Speld de opening toe. Zorg ervoor dat de
randjes netjes op elkaar liggen en stik de opening toe op 1 à 2 mm van
de rand. Strijk de hele zak. Klaar is kees!

