DIY
Céline tas by

M a t te la ssé of ‘p u f fe d ’ acce ss o ire s zij n ( of wo rden) onget wijfe ld e e n wa re hyp e. D eze gem at telass e erde handige
s c h o u d e r ta s (g o e d om te gebruiken o m naar de naai-/ breil e s te g a a n of g ewo on als winkeltas ) is e en niet zo m o eilij k
om te maken en o o o o zo handig!
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benodigdheden

• Volumevlies (1 of 2 cm dik, min. 90 cm breed): 110 cm
• Stof (katoen of jacquard, min. 90 cm breed): 210 cm
• Lijmspray voor stoffen (optioneel, vergemakkelijkt het werk)
• Krijt
• Meetlat
• Naaigaren
• Patroon: terug te vinden in zwart op het raderblad B blauw
of te downloaden op www.fibremood.com
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1. tas: 2x (1x uit stof + volumevlies, 1x uit stof)
2. zak: 2x (1x uit stof + volumevlies, 1x uit stof)
3. handvat

3
2
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werkbeschrijving

Pr i nt het p a tro on u it op 100% en kle ef de vers chillende delen
a a n elka a r. D e d e le n worden telkens m et de go e de kant o p
e lka a r g e stikt, tenzij anders verm eld.

goede kant
averecht se kant
volumevlies

1
Knip de lap stof (van min. 90 cm breed en 210 cm lang)
door in de hoogte.
Teken met krijt evenwijdige lijnen op 5 cm van elkaar op
één helft stof.

5 cm

Spuit wat lijmspray op het volumevlies.
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Kleef de lap stof op het volumevlies.

Stik op de getekende lijnen door de stof + volumevlies.

Vouw het patroondeel voor de tas en dat voor de zak
telkens dubbel in de breedte zodat er een vouwlijn (= de
middellijn) ontstaat.
Speld de middellijnen telkens precies op een stiklijn van
de doorstikte stof.
Knip de zak en de bovenste helft van de tas uit. Vouw het
patroondeel voor de tas naar beneden op de plaats van
de V-knipjes zodat je het spiegelbeeld krijgt en knip het
onderste deel van de tas uit.

2
Speld en stik de bovenkanten van de zak (stof) en de zak
(stof + volumevlies).
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Keer de zak (stof) helemaal om naar de averechtse kant
van de zak (stof + volumevlies) en stik door beide lagen
op 3 cm van de bovenkant.

Werk de rafelranden af met een overlocksteek.

Strijk de randen 1 cm om.
1 cm

1 cm

1 cm

Speld de zak op de aangeduide plaats met de middellijn
van de zak gelijk met die van de tas. Stik vast op 2 mm van
de rand. Stik de hoekpunten bovenaan in driehoekvorm
ter versteviging.
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3
Vouw de tas dubbel in de hoogte met de goede kant van
de stof naar binnen, op de plaats van de v-knipjes.

Speld en stik de zijkanten (enkel de lange zijden) op 1 cm.

Vouw nu de verticale en horizontale zijden aan de hoeken
met de goede kanten op elkaar. Stik vast op 1 cm.

4
Vouw de voeringtas dubbel in de hoogte met de goede
kant van de stof naar binnen, op de plaats van de V-knipjes
en speld de zijkanten op elkaar. Stik de zijkanten op 1 cm
maar laat aan 1 zijkant een opening van 20 cm om nadien
de tas te kunnen keren.
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Vouw de verticale en horizontale zijden aan de hoeken
met de goede kanten op elkaar. Stik vast op 1 cm.

5
Spuit wat lijmspray op de 2 stroken volumevlies voor de
handvaten. Kleef de delen voor de handvaten (stof) erop.

Speld de 2 overblijvende delen voor de handvaten (stof)
erop met de goede kanten van de stof op elkaar. Stik de
lange zijden op elkaar. Keer nadien binnenstebuiten.

Stik in het midden van het handvat door alle lagen.

0,5 cm
Speld de rafelranden van de handvaten aan de tas (stof +
volumevlies) tussen de knipjes en stik ze vast op 0,5 cm.
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6
Schuif de voeringtas in de doorstikte tas (binnenstebuiten
gekeerd) met de goede kanten tegen elkaar.

Speld en stik de bovenkanten aan elkaar (met de handvaten ertussen).

3 cm

#Céline tas

Keer binnenstebuiten door de opening in de voeringtas
en geef een sierstiksel op 3 cm van de bovenkant. Naai
of stik de opening in de voeringtas dicht.
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