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Inhoud

Naaiset
boodschappen-

tas

Naam: Groep / klas:

Inhoud: Delen: Gereedschap:
1 katoenen stof - rood met witte stippen - 39 x 70 cm A, B meetlint
1 katoenen stof - rood met witte stippen - 13 x 140 cm draagband schaar
1 katoenen stof - roze met witte stippen - 22 x 70 cm D, E, F naaimachine
1 katoenen stof - roze met bloemmotief - 40 x 140 cm C naaigaren

kleermakerskrijt
strijkijzer
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Verschaf jezelf eerst een overzicht. Lees de 
naaihandleiding door en controleer de set op 
volledigheid.

Zodra je dat gedaan hebt, bereid je je werkplek 
voor, door de naaimachine klaar te zetten en een 
meetlint, schaar, etc. klaar te leggen.

Voordat je met naaien kunt beginnen, moet je de delen volgens de sjablonen uitknippen.
Je hebt verschillende sjabloondelen, die afhankelijk van het weefseldeel aaneen moeten 
worden gelijmd.

De delen A en B zijn het 
middendeel van de tas. Knip A 
en B uit en plak ze op de ge-
markeerde plaatsen (sterren) 
samen.

middendeel

Nu leg je de samengeplakte sjablonen op de rood 
gestipte stof (materiaal besparend werkend) en 
teken je met het kleermakerskrijt om de sjabloon. 
Als je de volledige sjabloon hebt omcirkeld, klap 
je deze van links naar rechts om, zodat deze in 
spiegelbeeld ligt. Teken nogmaals met het krijt om 
de sjabloon, zodat afbeelding 3 ontstaat.

Breng nu het middendeel opnieuw op de rode gestippelde 
stof over en knip het uit – omdat je het 2 x nodig hebt.

A

1 2 3

B

Voordat je met naaien kunt beginnen, moet je de delen volgens de sjablonen uitknippen.
De sjablonen:

Voorbereiding:

A en B - middendelen:
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Het deel C is de zijkant van de tas. Knip de sjabloon uit, leg deze op de slechte kant van de roze 
stof met patroon en teken met kleermakerskrijt rond de sjabloon. Nu vouw je de sjabloon zoals 
bij deel A (middelste deel) van links naar rechts om, zodat deze weer in spiegelbeeld ligt. Ook 
dit deel teken je weer met kleermakerskrijt na. Daarna knip je de zijkanten uit en herhaal je de 
bovenstaande werkwijze, zodat je twee 2 zijstukken verkrijgt.

De sjablonen D zijn de zijzakken.
Knip de sjabloon uit en plaats het op de linker kant van de ge-
stippelde stof in roze. Teken met het kleermakerskrijt rond de 
sjaboon, klap deze van links naar rechts en teken nogmaals rond 
de andere kant. Knip de zijzakken uit en herhaal het proces, zo-
dat je 2 zijzakken verkrijgt.

De sjabloon E is voor de binnentas.
Ook deze sjabloon knip je weer uit en plaats je met de 
verkeerde kant op de roze gestippelde stof. Teken weer 
met kleermakerskrijt rond de sjabloon, klap het van links 
naar rechts en teken rond de andere kant. Knip ze ver-
volgens uit. Dit deel heb je slechts 1x nodig.

C C C
zijstuk

Zijzakken

D D D

EE E

De sjabloon F is de binnenvoering van de tas.
Ook dit stukje stof heb je weer twee keer nodig.
Voor de binnenvoering plak je de sjablonen voor het middendeel en 
het zijdeel met plakband samen. Vervolgens breng je de sjabloon op 
de verkeerde kant van het stuk stof met het roze patroon over en 
knip je het deel uit.
Herhaal dit proces, zodat je de voering 2x hebt.

Het deel C is de zijkant van de tas. Knip de sjabloon uit, leg deze op de slechte kant van de roze 
C - zijstukken:

D - zijzakken:

E - binnentas:

De sjabloon F is de binnenvoering van de tas.
F - binnenvoering:
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Zodra je alle sjablonen over hebt gebracht en de stofdelen uit hebt geknipt (tweemaal 
het middendeel, tweemaal het de zijzakken, eenmaal de binnentas en eenmaal het heng-
sel), kun je beginnen om de delen aan elkaar te naaien. 

Begin met 1 cm van de bovenste rand van de zijzak om te 
strijken, klap nogmaals 1 cm om en strijk de stof nogmaals. 
Nu stik je de rand voetbreed. Zo krijg je een mooie rand 
voor je tas. 

Nu steek je de zijzakken met spelden, links op rechts, op het 
zijpaneel en zet ze vervolgens vast. 
De bovenste, gestikte rand is de opening van de zak, deze 
naai je natuurlijk niet vast. 

Herhaal deze stappen met het tweede zijzak en het tweede 
zijpaneel. 

De te nemen stappen & vaktermen:

Het in elkaar zetten van de stukken

Betekent, langs de rand naaien om deze meer te 
benadrukken. Hierbij plaatst men de naald voetbreed 
aan de rand en naai je langs de rand.

Afstikken:

Voor het naaien alle stoffen strijken, zodat de stof mooi glad ligt.Voor het naaien alle stoffen strijken, zodat de stof mooi glad ligt.
Strijken:

De mooie kant van de stof wordt hierna omschreven als de rechterkant van de stof en 
is de kant van de stof die na het naaien van het model aan de buitenkant te zien is.
De mooie kant van de stof wordt hierna omschreven als de rechterkant van de stof en 
Mooie/goede kant van de stof:

De verkeerde kant wordt hierna als de linkerkant van de stof omschreven en is de kant die niet meer zichtbaar is na het naaien.
Verkeerde kant van de stof:

Hierbij ligt het voetje van de naaimachine direct tegen de rand van de stof.
Voetbreed naaien:

Druk op naadtoeslag uit elkaar, zodat de naad in het midden ligt. Nu strijk 
je over de naad.
Druk op naadtoeslag uit elkaar, zodat de naad in het midden ligt. Nu strijk 
Uitstrijken:

Om een hoek te naaien, naai je de eerste zijde van de hoek en hef je het 
voetje van de naaimachine op, draai de stof in de gewenste richting (de 
naald blijft in de stof steken), het voetje weer laten zakken en naai de 
volgende zijde.

Hoeken naaien met de naaimachine:

Bij de sjablonen van de instructies zijn de naadtoeslagen al opgenomen en 
worden zoals beschreven voetbreed genaaid.
Bij de sjablonen van de instructies zijn de naadtoeslagen al opgenomen en 
Naadtoeslag:

Zijzakken D: 
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Daarna zet je steeds een zijpaneel incl. zijzak 
op een middendeel (goede kanten op elkaar), naai 
de stoffen met een naaimachine (lock steek) aan 
elkaar en strijk vervolgens de naden plat.

Leg nu de aan elkaar genaaide tasdelen (steeds 
een middendeel met zijdeel en tas) met de goede 
kanten op elkaar en zet de buitenste randen met 
spelden aan elkaar vast.

Naai de beide tasdelen aan elkaar. De bovenste 
rand is weer de opening van de tas, deze naai je 
natuurlijk niet mee. 

Keer de tas om. 

Zodat je plooien in het midden van de bovenkant krijgt, klap je 2 cm links en 2 cm rechts 
van de rood gestippelde stof ineen, zet ze vast met spelden en zet de vouwen met een 
paar steken aan de rand vast. 

Strijk de bovenste rand van de binnenzak 2,5 cm om. Vervolgens klap je de rand 
weer 2,5 cm om en zet hem je hem vast door te strijken. 
Daarna stik je de rand weer voetbreed af. 

Nu strijk je een rand (1 cm) aan alle 3 de zijden 
(links, rechts en onder). Vervolgens neem je de 
voering en markeer je het midden. Plaats het 
voorbereide tasdeel aan de onderste rand, speld 
het vast en naai het met de naaimachine op. 

Binnenzak E: 



N° 200.812

Handleiding

Handleiding

Draai de tas bij het opengelaten voedingdeel. Daarna sluit je de open naad en stik je de bo-
venkant van de al afgewerkte tas ongeveer 3 mm af. 

Voor het hengsel klap je een strook stof (goede kanten op 
elkaar) in het midden samen en naai hem met de naaima-
chine voetbreed langs de rand aaneen. Op een willekeurige 
plaats ca. 10 cm voor het omdraaien geopend laten.
Let op: opdat een punt aan het einde ontstaat, naai je 
met de naaimachine, de uiteinden van de stof spits toe (zie 
afb.). Na het omdraaien van de stof zie je alleen nog de 
punt. 

Draai het hengsel om en strijk hem. 

Zodat je hengsel niet draait, stik je de randen rondom voet-
breed. Hierbij naai je het opengelaten stuk meteen mee 
dicht.

Nu speld je het hengsel op de tas (gecentreerd aan de 
bovenkant van het zijvak) en naai je hem met de naai-
machine vast (zie hoeken naaien met de naaimachine).

De 2 voeringdelen leg je nu met de goede kan-
ten op elkaar, zet ze vast met spelden en naai 
ze voetbreed aaneen. Laat daarbij aan de rond 
ca. 10 cm open, zodat je de tas tot slot gemak-
kelijk om kunt draaien.

Voor het voeren van de tas draai je de tas naar 
de goede zijde, schuif de NIET uitgedraaide 
buitentas in de voeringtas en zet de bovenkant 
vast met spelden.

Nu naai je de beiden tasdelen aaneen! 

Veel plezier en succes!

Voering F: 

Voltooien: 

Hengsel:














