Tutorial eenvoudige tas
Stichting van Hagar tot Ruth

Omschrijving: Eenvoudige tas, in elke gewenste maat te maken.

INHOUD

Inleiding
1 Benodigdheden
2 Patroon tekenen
3 Patroon overnemen op de stof en stof knippen
4 Tas in elkaar zetten

INLEIDING
Deze tutorial is geschreven door Stichting van Hagar tot Ruth. Wij geven laagdrempelig en
(bijna) gratis naailessen en handwerklessen aan nieuwkomers en buurtbewoners in Utrecht.
We bieden ook vrijwilligersplaatsen voor mensen die graag praktisch aan de slag willen. Zij
maken producten die we verkopen om ons atelier draaiende te houden. De volledige
opbrengst komt ten goede aan de stichting. Nieuwsgierig geworden naar onze activiteiten?
Neem een kijkje op facebook.com/vanHtotR/ of vanHtotR.nl.
Deze tas is een van de eerste projecten die onze leerlingen maken. Er komen een aantal
basistechnieken in terug zoals: knippen met naadtoeslag, doorstikken en afwerken met een
zigzagsteek. Ideaal voor beginners
Vragen en support
Heeft u vragen of komt u ergens niet uit? Aarzel niet en wordt lid van
onze support groep op facebook:
https://www.facebook.com/groups/156341475066133/

1. Benodigdheden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Binnenstof minimaal de afmetingen van uw tas
Buitenstof minimaal de afmetingen van uw tas
Stof voor de hengsels minimale breedte 10 cm. Lengte kunt u zelf bepalen.
Schaar
Stofkrijt
centimeter
Spelden
Garen
Strijkijzer
Patroonpapier

2. Patroon tekenen
In deze tutorial gaan we uit van een tas van 35 bij 35 cm met hengsels van 5 bij 40 cm.
Teken op patroonpapier een vierkant van 35 bij 35 cm en knip uit.
Teken nu in twee van de hoeken onderaan een vierkantje van 5 cm en knip uit (zie foto hieronder)

Geef bovenaan met streepjes aan waar u de hengsels wilt hebben. Let op dat u dat aan beide kanten
even ver van de rand af doet.

Teken nu het patroondeel voor de hengsels. U kunt zelf bepalen hoe lang u de hengsels wilt hebben.
Wat breedte betreft raden we minimaal 10 cm aan. Na het stikken zijn ze dan 5 cm breed.

Bijvoorbeeld: voor hengsels van 40 cm tekent u een vierhoek van 10 bij 41 cm (die extra 1 cm heeft u
nodig om de hengsels stevig aan de tas te zetten)

3. Patroon overnemen op de stof en stof knippen
De Tas
1. Leg de stof voor de buitenkant van de tas dubbel
2. Speld het patroondeel voor de tas op de stof en teken langs de randen met stofkrijt op de stof. Dit
is de lijn waar u later overheen gaat stikken.

3. Knip de patroondelen uit de stof. Knip op 1 cm afstand van de rand. Dit heet de naadtoeslag. U
heeft dit extra randje nodig om te stof op elkaar te kunnen stikken.

4. Geef ter hoogte van de handvaten kleine knipjes of zet streepjes met stofkrijt, zodat u later weet
waar u de handvaten moet plaatsen. Let op dat u niet verder knipt dan halverwege de naadtoeslag.

Herhaal de bovenstaande stappen voor de binnenkant van de tas.

De handvaten
Leg het patroondeel van de handvaten op dubbele stof en speld vast. Teken met krijt langs
de rand van het patroon en knip nu het patroon uit met 1 cm naadtoeslag.

4. Tas in elkaar zetten
1. Vouw de handvaten in de lengte dubbel met de goede kanten op elkaar.
2. Stik het handvat in de lengte dicht. Als u niet afgetekend heeft, stik dan op 1 cm vanaf de rand,
gebruik daarvoor de markering op de naaimachine. Vergeet niet aan en af te hechten. Dit geld ook
voor alle verder naden die u gaat stikken. Heeft u wel afgetekend, volg dan de krijtstreep.

3. Knip de naadtoeslag terug to 0.5 cm. Dit maakt het keren makkelijker

4. Keer de handvaten, zodat de goede kant buiten zit en strijk de naad plat
5. Stik de handvaten in de lengte door op 2 mm vanaf de rand

Hengsels aan de tas stikken
1. Leg een kant van de buitenstof met de goede kant naar boven op tafel. De uitgeknipte vierkantjes
vormen de onderkant van de tas leg deze dus onderaan.
2. Positioneer het handvat door het tweemaal te vouwen (zie foto linker foto hieronder)
3. Leg het handvat op de buitenstof met de uiteinden op de markeringen. Laat de hengsels iets
verder uitsteken dan de naadtoeslag, dan weet u zeker dat u ze goed meestikt. Spelt ze eventueel
tijdelijk vast.
4. Leg nu voorzichtig een vlak van de binnenstof over het handvat en de binnenstof heen met de
goede kant naar beneden.
5. Speld vast langs te bovenrand en neem daarbij ook de handvaten mee (verplaats eventueel de
spelden die je in de vorige stap al gebruikt had, zodat die aan de bovenkant van alle lagen stof zitten)

6. Stik nu de bovenrand van de tas.
Vanaf statp 6 moeten alle naden die gestikt worden ook afgewerkt worden met een zigzag steek. Dit
voorkomt dat de stof gaat rafelen en dat de naden van de tas losgaan.

Herhaal stap 1 t/m 6 voor de andere kant van de tas.

7. Vouw de beide delen van de tas open, leg ze met de goede kanten op elkaar en speld vast. De
handvaten zitten dus aan de binnenkant van de lagen stof. Let op dat de beide punten waar de
binnenstof overgaat in de buitenstof precies op elkaar liggen.

8. Stik de beide delen rondom op elkaar. LET OP: laat de uitgeknipte hoekjes open en laat aan de
onderrand van de binnenstof ongeveer 10 cm open om de tas te kunnen keren.

9. Stik alle vier de hoeken dicht. Vouw hiervoor de stof zo dat de knipranden precies op elkaar liggen
en het hoekje een rechte lijn is geworden.

Tas keren, keeropening sluiten en doorstikken
1. Gebruik nu de opening aan de onderkant van de binnenstof om de tas te keren. Steek uw handen
in de tas en duw met uw vingers de hoeken goed in model.
2. Stik de keeropening dicht. Let op dat de randen van de stof netjes naar binnen gevouwen liggen.
Dit is de enige plek waar er een naadje zichtbaar blijft.
U kunt er ook voor kiezen om dit naadje met de hand dicht te maken (met de
laddersteek/matrassteek/ik-en-jij-steek) Dan is het naadjes onzichtbaar en kunt u de tas ook
binnenste buiten gebruiken. Als u dan aan de binnenkant ook een leuk printje doet, heeft u dus 2
tassen 😊

3. Strijk nu aan de bovenkant van de tas de overgang van binnen en buitenstof, zodat de naad mooi
plat is

4. Stik nu aan de bovenrand de tas door op 2 mm van de rand.

5. Nu nog even het geheel strijken en uw tas is klaar! Wij zijn heel benieuwd hoe het geworden is.
Stuur ons dus vooral foto’s van uw creatie!

