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Benodigde materialen:
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Schoudertas gemaakt van vilt
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Schoudertas gemaakt van vilt
Een hippe schoudertas gemaakt van vilt - 

om te winkelen of cadeau te geven.
De dennengroene vilten plaat moet op de volgende afmetingen worden geknipt: 30 x 45 cm. 
Daarna, op basis van de schets, de volgende onderdelen uitknippen:
 5x een strook van 5 x 30 x 3 cm (delen 1-5)
 1x een strook van 1 x 30 x 5 cm (deel 6)
 1x een strook van 1 x 30 x 25 cm (deel 7)
In het midden van deel 6 knip je een 2 cm lange insneden voor de bel in.
Met de revolvertang knijp je de gaten voor het rijgen uit. Leg daarbij het 
vilt op een stuk karton en maak 2 mm grote gaten met een afstand van 1 
cm van elkaar (en ook 1 cm van de rand) verwijderd. 

De wijnrode vilten plaat ook op een formaat van 
30 x 45 cm snijden en vervolgens aan de onderkant franjes knippen, elk 
4 cm lang en 0,5 cm breed. Aan de bovenkant 3 cm brede en 16 cm lange 
stroken inknippen. Zoals bij de donkergroene vilten plaat de gaten met 
de revolvertang uitsteken.

De strook voor de handgrepen kun je op elkaar 
leggen (bij nr. 1 en 2 moet de langere zijde van 
de middelste gaten aan de uiteinden van het 

hand-vat). Met een leren veter worden de handgrepen verbonden, en de 
knopen worden tussen de viltplaten verborgen.

De uiteinden van de handgrepen van de tas, links en rechts op de bo-
venste 4 gaten van de wijnrode vilten plaat leggen. Daarover leg je deel 
7 in dennengroen en de sluiting van de tas deel 6. Alle bijeengelegde 
delen met de leren veter verbinden en de knopen 
tussen de vilten platen verbergen.

De handgrepen van de tas en de linker en rechter stroken van de wijnro-
de platen met knopen vastmaken. Bevestig als sluiting de bel op de klep. 
De geschikte decoratie kan met een warm lijmpistool worden aange-
bracht.
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Schoudertas gemaakt van vilt

Vilten plaat dennengroen

Vilten plaat wijnrood

LET OP: Alleen een schets 
- zie voor de exacte af-

metingen de tekst!




