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 22 POEZENTAS 
Afmeting ±22x30 cm.

Benodigd materiaal: 0.35 m imitatieleer van 1.40 m breed • 0.25 m 
voering van 1.40 m breed • versteviging Decovil 1 • 2 D–ringen van 2 
cm breed • 1.60 m pipingband • 1 knoop.
Patroondelen: 
1 achtertas 
2 klep. Knip voor de voortas deel 1 op de aangegeven lijn af.
Uit de imitatieleer knippen Achtertas en voortas 1 (1x knippen) • 
klep 2 (2x knippen) • tussenbies 5x55 cm • schouderband 4x115 cm • 
ringband 4x18 cm • lusje 2x4 cm. Uit de voering knippen Achtertas 
en voortas 1 (1x knippen) • tussenbies 5x55 cm.
Verstevigen: één klepdeel 2.

Werkvolgorde
Tasdelen Rijg het pipingband op de naad van de zijranden en onder-
rand van de voortas. Rijg het pipingband rondom de naad van de ach-
tertas. Naai één lange rand van de tussenbies langs de zijranden en 
onderrand van de voortas. Je hebt nu het pipingband vastgenaaid. 
Naai de andere rand van de tussenbies vanaf en tot het teken langs de 
zijranden en onderrand van de achtertas. Je hebt nu het pipingband 
vastgenaaid.
Voeringtasdelen Zorg voor een opening van 10 cm in de onderrand 
van de voortas. Naai de voeringtas ook zover in elkaar, maar het pi-
pingband vervalt.
Ringband Vouw de naad aan de lange randen van de ringband naar 
de verkeerde kant. Vouw de ringband met de verkeerde kant op elkaar 
dubbel. Naai de naden aan de lange randen smal op de kant op elkaar. 
Haal de ringband door de 2 D–ringen en vouw de ringband dubbel. 
Speld de uiteinden op de linker–bovenrand van de tussenbies.
Schouderband Vouw de naad aan de lange randen van de schouderband 
naar de verkeerde kant. Vouw de schouderband met de verkeerde kant 
op elkaar dubbel. Naai de naden aan de lange randen smal op de kant op  
elkaar. Speld één uiteinde op de rechter–bovenrand van de tussenbies.
Stof en voering op elkaar naaien Leg de stof en voeringdelen op el-
kaar. Naai de bovenranden van de voortasdelen en de tussenbiezen 
op elkaar. Naai de buitenranden van de achtertasdelen op elkaar. Je 
hebt nu de rest van het pipingband vastgenaaid. Keer de tas. Stik de 
bovenrand van de voortas en de tussenbies met een enkel stiksel door. 
Zoom met de hand en een inslag de opening in de voering dicht.

Klep Zorg voor een opening van 7 cm in de zijrand van de klep. Naai 
de buitenranden van de kleppen op elkaar. Knip de naad bij de pun-
ten tot het stiksel in. Keer de klep. Knip de klep 1x zonder naad uit de 
versteviging. Schuif de versteviging in de klep. Zoom met de hand de 
opening in de zijrand dicht. Stik de klep rondom met een enkel stiksel 
door. Zet de knoop op de klep aan.
Afwerking Vouw het uitstekende deel van de achtertas op de voortas. 
Leg de onderkant van de klep op de boven kant van de voortas met de 
tekens op elkaar. Naai met de hand en een paar steken de onderkant 
van de klep op de achtertas vast. Kijk voor de uitleg bij ‘Lussen’ op pag 
22. Vouw het lusje om de schouderband en naai de uiteinden met de 
hand op elkaar.

 23 VLINDERTAS 
Afmeting ±22x30 cm.

Benodigd materiaal: 0.35 m imitatieleer van 1.40 m breed • 0.25 m 
voering van 1.40 m breed • versteviging Decovil 1 • 2 D–ringen van 2 
cm breed • 1.60 m pipingband • opstrijkbare strassteentjes.
Patroondelen: 1 achtertas • 3 klep. Knip voor de voortas deel 1 op de 
aangegeven lijn af.
Uit de imitatieleer knippen Achtertas en voortas 1 (1x knippen) • 
klep 3 (2x knippen) • tussenbies 5x55 cm • schouderband 4x115 cm • 
ringband 4x18 cm • lusje 2x4 cm. Uit de voering knippen Achtertas 
en voortas 1 (1x knippen) • tussenbies 5x55 cm.
Verstevigen: één klepdeel 3.

Werkvolgorde
Kijk voor de uitleg bij de ‘Werkvolgorde’ van model 22 naar Tasdelen, 
voeringtasdelen, ringband, schouderband en stof en voering.
Klep Zorg voor een opening van 7 cm in de zijrand van de klep. Naai de 
buitenranden van de kleppen op elkaar. Knip de naad bij de punten tot 
het stiksel in. Keer de klep. Knip de klep 1x zonder naad uit de verstevi-
ging. Schuif de versteviging in de klep. Zoom met de hand de opening 
in de tussenrand dicht. Stik de klep rondom met een enkel stiksel door. 
Versier de klep naar eigen idee met de strassteentjes.
Kijk voor de uitleg bij de ‘Werkvolgorde’ van model 22 naar ‘Afwerking’.
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MODEL 22 en 23
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MODEL 22
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MODEL 23


