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Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:gevorderde ca. 2 uur

Materiaal:
katoenen stof met patroon
katoenen stof gecoat
volumevlies

rits 14 cm
drukknoop
splitringen

portemonneeKleine 

Leg een ritshelft met de goede 
kant op een smalle kant van de 
binnenzak (goede kant),  hierbij is 
de ritssluiting naadtoeslagbreedte 
van de zijrand af (zie X-markering), 
daarna 5 mm breed vastnaaien. 
Naai de tweede helft van de rits-
sluiting op dezelfde manier aan de 
andere smalle kant vast. Draai het 
zakje binnenstebuiten. Stik desge-
wenst vanaf de goede kant parallel 
aan de naad met de ritsvoet 3-4 mm 
breed door, hierbij de rits openen. 
Schuif de lagen stof zo, dat er 1 cm 
stof zichtbaar is tussen de rits en de 
bovenrand.

Knip deel A in een dubbele laag 
stof. Laat 7 mm naadtoeslag over 
voor deel A en B. Knip deel C zonder 
naadtoeslag.

STOF 1:
2 x zakdeel A
(binnen- en buitendeel)

STOF 2:
1 x binnenzak B
1 x strook a (lus),
1,5 x 3,5 cm
1 x strook b (lipje)
3 x 5 cm

Volumevlies:
1 x deel C

Op maat knippen:
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Speld het zakje met de goede kanten op elkaar op het binnenstuk (let op de 
verbindingslijnen), open de ritssluiting een beetje. Voor de lus, dubbele strook 
links op links dubbel leggen (= 1,5 cm x 1,75 cm), speld de uiteinden vast aan 
het uiteinde van de ritssluiting. Naai het zakje aan de zijkanten en de bodem 
vast, ca. 3 mm breed, waarbij je het uiteinde van de lus mee naait. Knip het 
uitstekende uiteinde van de ritssluiting af.

Voor de lipje, strook b met de goede kanten dubbel op elkaar leggen (= 3 cm 
x 2,5 cm), daarna de zijkanten aan elkaar naaien. Schuin de naadtoeslagen in 
de hoeken af en strijk ze uit elkaar. Keer de fl ap om en naai het open uiteinde 
met de goede kanten op elkaar aan het binnenste gedeelte in het midden van 
de fl ap binnen de naadtoeslag (zoals bij de tussenbies).

Strijk het volumevlies op de verkeerde kant van de buitenstof. Leg het bin-
nenstuk met de goede kanten op elkaar op het buitenstuk. Speld de randen 
rondom vast en naai ze aan elkaar, behalve de keeropening. Knip de naadtoe-
slag bij, schuin de hoeken af en knip de binnenronding in. Draai het stuk om 
en vorm het. Stik de rand van het buitenste deel aan de onderste smalle kant 
smal door en sluit de opening.

Vouw het onderste tasdeel omhoog langs de vouwlijn, naai de zijranden door-
lopend aan elkaar en stik de klep van de tas smal door. Bevestig de bovenste 
drukknopen aan de klep volgens de instructies van de fabrikant. Vouw de klep 
om en markeer de plaats voor de onderste drukknoopdelen op het onderste 
tasgedeelte. Bevestig ze op dezelfde manier. Bevestig tot slot de splitring aan 
de lus.

De klep kan ook zonder de lipje worden genaaid. Bevestig daartoe de boven-
ste drukknoopdelen in het midden van de onderste fl aprand.

Knutselidee uit het boek Nähen lernen im Handumdrehen (Frechverlag)

Variant:
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zakdeel A en C

onderste
zakdeelbuidelklep


