Naailes.Online Itty Bitty bag
Wat heb je nodig?
Materialen:

Stof
Patroontjes
Garen
Tussenvoering

Gereedschappen:
Spelden
Stofschaar
Centimeter
Kleermakerskrijt
Naaimachine

Hoe gaan we het doen?
Leg de patroontjes op stof, teken 1 cm naadtoegift rondom en knip de patroontjes uit. Knip de pandjes van de tas ook van tussenvoering.
Knip de handgrepen naar maat: 50 cm lang en 6 cm breed.
Plak de tussenvoering aan de binnentas-pandjes. Strijk de handgreepjes
voor.
Stik de zijnaden van de buitenste tas en de binnenste tas. Vouw de buitentas
en de binnentas in elkaar en stik de bovenkant vast.
Draai de tas met de goede kanten naar buiten en stik twee keer door aan de
bovenkant.
Stik de bovenkant van het zakje en draai deze om. Stik de bovenzijde twee
keer door.
Speld het zakje aan de voorzijde van het tasje. Speld de handgreepjes langs
de zijnaad van het zakje.
Stik de handgreepjes vast aan de tas, en stik door.
Doe dit ook aan de achterzijde.
Stik de zoom en werk de naad af.

Itty Bitty Bag Naailes.Online
Aanwijzingen om je Itty Bitty Bag patroon uit te printen.
Print de het bestand uit, let daarbij op je printinstellingen. Deze moet op ware grootte staan.
Je kunt een proefprintje afdrukken, print hiervoor alleen de pagina met het referentievierkantje. Deze kun
je nameten na het printen. Deze moet 5 x 5 cm zijn.
Klopt dit, dan kun je printen, kun je ze uitknippen en zijn ze gebruiksklaar.

Referentie
Vierkant

Recht van draad

Nb alle patronen zijn ZONDER naadtoegift.

Zakje voor.

5 x 5 cm

2 x knippen.

Naadtoeslag 1 cm

Knippen op maat:
handgrepen 50 x 6 cm

Voor en achterkant,
Binnen en buitenkant
4 x knippen

Recht van draad

Naadtoeslag 1 cm

Aanwijzingen om je Itty Bitty Bag patroon uit te printen.
Print de het bestand uit, let daarbij op je printinstellingen. Deze moet op ware grootte staan.
Je kunt een proefprintje afdrukken, print hiervoor alleen de pagina met het referentievierkantje. Deze
kun je nameten na het printen. Deze moet 5 x 5 cm zijn.
Klopt dit, dan kun je printen, kun je ze uitknippen en zijn ze gebruiksklaar.

Nb alle patronen zijn ZONDER naadtoegift.
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(Aanklikbare)
Korte instructie video;
Deel 1; Op stof leggen en knippen.
Deel 2; tussenvoering plakken en handgreepjes strijken.
Deel 3; In elkaar zetten.
Uitgebreide instructie video;
Deel 1; Op stof leggen en knippen.
Deel 2; tussenvoering plakken en handgreepjes strijken.
Deel 3; In elkaar zetten.
Heel veel plezier bij het maken van het tasje!!

