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Nr.104.967 - Organizer
Knutselidee

Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:medium ca. 2 uur

Materiaal:
katoenen stof met grafisch patroon
katoenen stof uni
vliesline
singelband

label
koord
naaigaren
textiellijm

Organizer
om op te hangen

Strijk voor de buiten- en binnenpan-
den de naadtoeslag op de bovenran-
den 1 cm naar de linkerkant (verkeer-
de kant), en vouw dan weer open.

Snijd de delen A en B in een dubbe-
le laag stof, snijd deel C in de vouw 
van de stof. 1 cm naadtoeslag is 
inbegrepen tenzij anders vermeld.

STOF 1:
4 x buitendeel A
(voor en achterdeel)
1 x buitenzak C
(voor de onderste zak)

STOF 2:
4 x binnendeel B
(voor en achterdeel)

Vliesline:
4 x deel D

Singelband:
8 x stroken, elk 4 cm lang

Deel A = 35 x 27 cm,
Deel B = 35 x 26,5 cm
Deel C = 35 x 20 cm
Deel D = 33 x 24 cm

Snijd de delen uit met een rolmesje 
en snijmat.

Naai aan de bovenrand van de 
buitentas een dubbele zoom. Strijk 
daartoe de rand tweemaal 1 cm 
naar de verkeerde kant en naai vast 
met smalle randen. Naai het label 
vast volgens de markering. Leg 
het zakje met de linker kant op de 
goede kant van een voorpand, zorg 
dat de onderkanten gelijkliggen, 
en naai tot aan de bovenrand vast, 
ca. 4 mm breed. Leg het singelband 
dubbel, zodat een lus ontstaat, 
speld de open uiteinden volgens de 
markering aan de goede kant van 
de voorste buitenste delen en naai 
ze vast binnen de naadtoeslag.

Op maat snijden:
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N°104.967 - Titel Bastelidee
Knutselidee

Leg de buitenste delen met de goede kanten op elkaar, speld de zij- en onder-
kanten aan elkaar en naai ze aan elkaar met een breedte van 7 mm. Strijk de 
naadtoeslag uit elkaar en schuin de hoeken af. Draai de delen om. Vouw de 
naadtoeslag aan de bovenrand naar binnen.

Leg de binnenste delen met de goede kanten op elkaar, speld de zij- en onder-
kanten af en naai 1 cm breed aan elkaar. Spreid de naadtoeslagen en schuin de 
hoeken af. Strijk elk van de vlieselinevellen op de verkeerde kant van de stof, 
met de bovenkanten tegen de vouw aan. Vouw de naadtoeslag aan de boven-
rand naar de verkeerde kant van de stof en plak op de vlieseline. Schuif de 
binnenste stukken in de buitenste stukken met de verkeerde kanten op elkaar 
en plak de bovenkanten rondom aan elkaar.

Voor het ophangen, het koord dubbel leggen, maak in het midden een kleine 
lus en leg er een knoop in. Omwikkel elk uiteinde strak met plakband en rijg 
het door de zijlussen van de zakken, beginnend bij de bovenste lussen en leg  
onder elke lus een knoop. Kort de uiteinden van het koord in tot ca. 7 cm en 
leg aan het uiteinde nog een knoop.

De organizer kan ook aan een kleerhanger worden bevestigd door het koord 
doormidden te knippen en de bovenste uiteinden aan de kleerhanger te kno-
pen.

Een knutselidee uit het boek „Nähen lernen im Handumdrehen“ (Frechverlag).

Variant:


