Patroon en beschrijving potloodtasje

Wat hebben we nodig:
Restjes stof
bandjes en applicaties
naaimachine en garen in een leuk kleurtje
en natuurlijk schaar, centimeter en tekenkrijt of stift.

Patroon
1. 1 maal 36 X 6 cm (hengels)
2. 1 maal 26 x 30 cm (tasgedeelte, buitenkant en voering)
3. 1 maal 26 x 15 cm (potloodgedeelte)
Alles is al incl naad (1 cm)!!!!

Werkbeschrijving
Knippen:
-

Patroondeel 1 knip je 1 keer uit dubbele stof, dan heb je 2 hengsels
Patroondeel 2 knip je 2 keer uit dubbele stof zodat je een binnenkant
en een buitenkant krijgt.
Patroondeel 3 knip je uit enkele stof, uit dubbele stof mag natuurlijk
ook die kun je dan weer op een ander tasje gebruiken.

Naaien:
-

Werk de bovenrand van patroondeel 3 (potloodgedeelte) af
Je legt patroondeel 3 (potloodgedeelte) op patroondeel 2
(buitenkant/voorkant tas), met de goede kanten (van allebei de
delen) naar boven.
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Je kunt natuurlijk de geknipte delen versieren met applicaties en
bandjes, leef je uit! :)
Op patroondeel 3 zet je streepjes naar gelang hoeveel potloden je
hebt en dat stik je 1 voor 1 vast, zodat er ruimte ontstaat waar je
de potloden in kunt steken.
De buitenkant van de tassen naai je op elkaar vast, en hetzelfde doe
je ook met de binnenkant/voering. (wel in de onderkant van de
voering een stukje openhouden voor het keren van het tasje)
Bij de hengsels vouw je de stof in de lengte dubbel en je naait het
dicht, beide uiteinden openlaten i.v.m. het keren van de stof.
Je kan het ook anders doen, de hengsels in de lengte dubbelvouwen
en een mooi biasbandje over de open kant heen stikken, is een
makkelijkere optie en sneller :)
De hengsels speld je vast op de goede kant van de buitenkant
ongeveer 5 cm van de zijnaad.
Dan schuif je het buitentasje in het binnentasje (de goede kanten op
elkaar) en je naait het rondom vast aan de bovenkant. Stik hierbij
de hengels ook mee.
Het tasje keren door het keergat, de bovenkant doorstikken en en
het keergat sluiten.
Voila, tasje is klaar!
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