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Materiaal:

Basisinstructies gymtas:

Op maat knippen:

voor meisjes: voor jongens:
3 katoenen stoffen in verschillende kleuren
paracord
Restanten leer
oogjes
textiel stickers

2 katoenen stoffen in verschillende kleuren
paracord
textielstickers Smilies

GymbagsCoole

Hieronder hebben we een basisinstructie geschreven. Daarom kan elke gymtas 
individueel worden vormgegeven, met of zonder zak, een of meerdere kleuren – 
geheel naar wens van de drager.

Buitenste stof 1:
2x op maat geknipt „tas groot“

Futterstoff :
2x op maat geknipt „tas groot“

Knip de stoff en met een naadtoeslag van 1 cm. Uitzondering: bij de trekkoordschacht 
is de naadtoeslag al meegerekend en ook het leer zonder naadtoeslag knippen.

Leder:
2 x op maat geknipt „lederen hoek“

Buitenste stof 2:
1 x op maat geknipt „opgestikte zak“
2 x strook voor trekkoord - slang
31 x 6 cm
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Als je een gymtas met zak wilt naaien, vouw je eerst de 
bovenste rand van de uitgeknipte tas tweemaal naar 
de linker stofzijde en strijkt deze glad, daarna stik je 
de bovenste rand. Evenzo vouw je de zijkanten en de 
bodem naar de linkerkant van de stof en strijkt deze ook 
plat. Plaats nu het patchvak op een van de uitgesneden 
stukken en stik ze langs de rand af. Nu plak je de lede-
ren stukken volgens het sjabloon stevig op de onderste 
hoeken vast en naai je langs de randen van de uitgeknip-
te stukken op de bovenste stof vast.

Bij de volgende stap bereid je de twee schachten voor 
het trekkoord voor. Hiervoor sla je de beide korte ein-
den van de strook voor het trekkoord-schacht tweemaal 
naar links en stikt ze (lengte van de stofstrook is nu 
29-30 cm). Nu vouw je de stroken in de lengterichting 
(linkerzijde van de stof binnen) en strijkt alles glad.

Nu bevestig je de slang voor de koorden aan de boven-
kant van een zakzijde van de buitenste stof. De rechte 
zijde van de zak wijst naar de kabelslang, de randen van 
de open stofranden liggen op elkaar. Vervolgens leg je 
het uitknipte stuk van de voeringstof rechts op rechts 
en naai je de bovenste rand aan elkaar. Hetzelfde her-
haal je bij de tweede zijde.

Vervolgens leg je de tas zo, dat de koordslang in het 
midden ligt, aan een kant rechts op rechts de uitgeknip-
te stukken, op de ander zijde rechts op rechts de uitge-
knipte stukken voering. Nu sluit je de zijkanten en de 
beide onderzijden. Zorg ervoor dat je een opening laat 
om het geheel om te draaien. Vervolgens draai je de tas 
door de opening, sluit je het gat met de hand en steek 
je de voering in de tas. Nu bevestig je de ogen volgens 
het patroon in de lederen hoeken, hierdoor worden de 
stoff en en voering met elkaar verbonden.

Tot slot draai je het paracord tot een koord. Nu deel je 
het koord en rijgt steeds in tegengestelde richting van 
de andere door de beide koordslangen en bevestig alles 
daarna aan het oog. Nu kan de tas eenvoudig samen 
worden getrokken en als rugzak worden gedragen. 
Daarna kun je de gymtas nog met textielstickers versie-
ren.
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patroon zak groot 
verkleind - 30 x 40 cm
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patroon opgezette zak 
originele grootte

patroon 
lederen hoek 

origineel formaat




