
De  getoonde foto's zijn slechts ter illustratie van de projecten die ik gemaakt heb. 
Geen van deze patronen zijn 

- om diversen redenen, waaronder copyright - beschikbaar voor derden.

© Op alle beschrijvingen op deze site rust copyright. Niets op deze pagina mag worden gereproduceerd 
zonder voorafgaande toestemming.

below shown pictures are only to illustrate some of my completed projects. None of these patterns are 
- for multiple reasons, including but not limited to copyright - available to third parties.

© All descriptions on this site are copyrighted. Nothing on this page may be 
reproduced without prior consent.

 

Het maken van een BodyBag



Een tijdje terug kreeg ik een oranje tas bij de supermarkt. Het model beviel de kinderen 
wel, hij zat volgens mijn dochter erg lekker. Alleen die kleur en reclame erop beviel een 
stuk minder! Heb vervolgens canvas-stof in hun lievelingskleur gekocht,de originele tas 
helemaal uit elkaar gehaald en daar een patroon van de getekend. Met dit patroon heb ik 

deze 2 nieuwe tassen gemaakt voor de kinderen. Ze zijn er echt heel erg blij mee!

Omdat er veel mensen geïnteresseerd waren in het patroon van deze tas, heb ik dit project 
uitgewerkt tot deze beschrijving* en downloadbaar patroon. In de beschrijving is gebruik 

gemaakt van veel beeldmateriaal. Het kan even duren voordat alle foto's geladen zijn.

Het maken van deze tas is niet echt heel erg moeilijk. Het inzetten van de rits en de ronde 
pandjes naaien kan voor een onervaren naaister wat lastig zijn. Wilt u liever eerst even in 
het klein oefenen, dan is de beschrijving 'het maken van een etui' een leuk opstapje naar 

dit project toe. U kunt deze beschrijving bij miriam.fampeeters.com/Etui vinden.
* Deze BodyBag kan op meerdere manieren in elkaar gezet worden. Ik heb in de beschrijving gekozen voor 

de manier die ik zelf het gemakkelijkste vind werken.

Het pdf bestand voor het patroon kunt u op de website 
downloaden!

Let op! de patroondeeltjes zijn incl. 1 cm naad. U hoeft zelf dus geen naad meer aan te 
knippen!

Het patroon is ontworpen voor kinderen. Wilt u hem voor volwassenen maken, vergroot 
dan patroondeeltjes 1 t/m 11 met 30%. Dit kan op een kopieerapparaat die voorzien is van 

een vergrootfunctie. De draagband moet voor volwassenen met 10 cm verlengt worden.
*Wij stellen alleen het patroon beschikbaar waarmee u de BodyBag zelf kunt naaien. 

Voor borduurpatronen en/of applicaties bent u zelf verantwoordelijk en zijn niet via ons verkrijgbaar. Wij 
vragen hiervoor u begrip!

Het Eeyore patroon die gebruikt is in deze beschrijving is gemaakt door Judith den Dulk van 
helpmijnmoederborduurt.info 

Benodigdheden:
- Katoenen canvas stof (of andere soepele 
maar toch stevige stof) in 2 kleuren
- Rits 30 cm (voor een vergrootte tas, rits 40 
cm)
- 75 cm nylon band, liefst 4 cm breed.* 
- Turboclick sluiting
- 1 meter band (voor de draagbanden)
- Doorvoer gesp
- Stukje fibberfill als zachte 'vulling' voor de 
draagband

*indien u in deze breedte geen passend band kunt  
vind, kunt u eventueel ook smaller band gebruiken. 
Bij 'stap 46' wordt uitgelegd u dan moet 'smokkelen'. 



Doorvoergespen:

Deze zijn in diverse uitvoeringen te 
koop. Belangrijk is dat hij passend 
is voor de maat nylonband waar u 

gebruik van maakt.

In het voorbeeld heb ik gebruik 
gemaakt van een blingbling 

uitvoering.

Turbosluitingen:
Zijn er ook in diverse maten (soms 
ook kleuren) te koop. De breedte 

van het nylonband moet u 
afstemmen op de breedte van de 
doorvoer van de turbo sluiting.

Alternatief:
Als alternatief voor een 

turbosluiting kunt u ook gebruik 
maken van D-ringen (2 stuks). Voor 

kinderen zal deze sluiting wat 
lastiger in gebruik zijn. Maar voor 

volwassenen volstaan D-ringen ook 
prima.

Als alternatief voor een 
doorvoergesp kunt u ook een stukje 

band dubbel naaien en dan 
omkeren



Hoe gaat u te werk?
Stap 1:

Print de patroondeeltjes uit. Plak 
ze, waar nodig aan elkaar.

Speld of teken vervolgens de 
patroondeeltjes over op de stof. 

Patroondelen op enkele stof 
overnemen.

Voor de achterkant van de 
draagband een reep stof knippen 

wat ongeveer 2 cm rondom groter is 
dan het draagband patroon

Houd er rekening mee datgeen 
naad meer aan hoeft te knippen!

Stap 2:

Knip alle patroondeeltjes uit.

Stap 3:

De afwerking van de draagband wil 
ik graag afwerken met een biesje. 
Hiervoor moet u  een lange strook 

stof snijden van 4 cm breed snijden 
(of knippen). Omdat ik met deze 
bies een onderdeel af wil werken 

met een ronding erin, moet ik deze 
bies schuin (45 graden) op de 

draad snijden (of knippen). Door 
het schuin te snijden komt er een 

soort van rek in de stof te zitten 
waarmee op een hele mooie manier 

de rondingen afgewerkt kunnen 
worden.Als u dit te lastig vind, 
kunt u natuurlijk ook kiezen 
voor kant en klaar baisband!



Stap 4:

Nu alle patroononderdelen zijn 
geknipt begin ik met het borduren 

van de pandjes. Ik heb in dit 
voorbeeld  gekozen om 

patroondeel .., .. en de draagband te 
borduren.

Beschikt u niet over een borduurmachine,  
kan kunt u ook gebruik maken van 

applicaties. Het is het gemakkelijkste om 
deze nu op de stof te naaien voor u de 
BodyBag verder inelkaar gaat naaien.

Stap 5:

Nu de patroondelen naar wens zijn 
geborduurd, ga ik verder met de 

draagband.

Ik heb de draagband 1 maal op 
enkele stof geknipt en ik heb een 

stukje stof wat ruimer dan de 
draagband geknipt. Nu leg ik op de 
'ruime stof' een strook fiberfill en 
daarbovenop het uitgeknipte (en 
geborduurde) draagband deeltje.

Speld de 3 lagen opelkaar.

Stap 6:

Met behulp van een zigzag naai ik 
de 3 lagen aan elkaar.

 



Stap 7:

Als de 3 lagen opelkaar ge-zigzagt 
zijn knip ik met eens stofschaar 

voorzichtig de overtollige stof weg.

Stap 8:

Nu gaan we de bies op de draagband 
maken.

Leg de bies enkel op de goede kant 
van de draagband 
en speld deze vast.

In de ronding trek je een klein beetje 
aan de stof. Maar let op... trek niet te 

veel en te hard!

Stap 9:

Stik de bies vast aan de draagband. 
Ik houd zelf de maat 'langs het 

voetje' aan (dat is ongeveer 0,75 
cm).

 



Stap 10:

Strijk met je handen of met het 
strijkijzer de bies open.

Stap 11:

Draai de bies om, zodat de 
geborduurd kant onder ligt. 

Vouw nu een randje van de bies 
naar het rafelrandje van de 

draagband toe.

Stap 12:

Vouw nu de bies nogmaals, maar 
nu naar het stiksel toe waarmee u 

de bies op de draagband heeft 
genaaid.

 



 

Stap 13:

Speld de bies vast.

Zelf vind ik het handig om het 
biesje even met de hand vast te 

rijgen, voordat ik hem machinaal 
vast stikt. Het is even een klein 

klusje extra, maar komt ten goede 
van het eindresultaat.

Stap 14:

Naai de bies vanaf de goede kant 
van de draagband vast.

Ik heb hier voor een zigzag gekozen, 
maar een andere siersteek of rechte 
steek volstaat natuurlijk ook prima!

Stap 15:

Nu gaan we aan de rits beginnen 
(patroondeel 2)

Leg de gesloten rits, met de sluiting 
naar links ,  met de goede kant naar 

beneden op de stof. Speld 
vervolgens de rits vast.

Na het spelden kunt u de rits nog 
even vastrijgen en de spelden 

verwijderen. Persoonlijk vind ik dat 
prettiger werken dan met spelden.

Let Op! Alle naden zijn tegen rafelen 
afgewerkt met een lockmachine. Als u 

geen lockmachine heeft, kunt u de naden 
ook met een zigzag-steek afwerken.



Stap 16:

Stik met behulp van een 
ritsenvoetje de rits vast.

Stap 17:

Nu gaan we de andere kant van de 
rits aan het 

bovenste deel (patroondeel 1) vast 
naaien.

Leg de goede kant van de stof op de 
rits en 

speld (en rijg) deze vast.

Naai de rits op dezelfde manier als 
bij stap 16 vast.

Stap 18:

Als de rits vastgenaaid is stikken we 
de ritsrand nog even door.

Voorzichtig de stof een beetje 
optrekken en vervolgens smal 

(ongeveer een halve cm) 
doorstikken.

De rits valt door het doorstikken 
mooier.



Stap 19:

Nu gaan we de onderste rand 
(patroondeel 3) van de tas 
aan het middendeel maken.

Stap 20:

Leg de goede kanten op elkaar en 
speld het vast.

Omdat hier een vrij recht deel aan 
een vrij rond deel gezet moet 
worden lijkt het wat lastiger. 

Maar als u eerst de 2 uiteindes vast 
speld kunt u tussen in de stof, waar 

nodig, een beetje verdelen.
Het lijkt lastiger dan het eigenlijk is.

Stap 21:

Stik de 2 delen op elkaar.



Stap 22:

Stik de naad op de goede kant smal 
op de rand door.

Stap 23:

Het lastigste stuk van de tas is nu 
gedaan en we gaan verder.

Nu is het middendeel (patroondeel 
4) aan de beurt.

Het Eeyore patroon die gebruikt is in deze 
beschrijving 

is gemaakt door Judith Den Dulk van de 
website helpmijnmoederborduurt.info

Stap 24:

Speld het deeltje vast.



Stap 25:

Stik smal op de rand de naad door.

Stap 26:

Nu is het laatste patroondeeltje van 
de voorkant van de tas aan de beurt 

(patroondeel 5)

Stap 27:

Speld het rechterdeeltje op het 
middendeeltje en stik ze aan elkaar.

Daarna de naad smal op de rand 
doorstikken.



Het voorpand is nu helemaal klaar, 
we gaan verder met de achterkant 

van de tas.

Stap 28:

Als eerste gaan met het onderdeel 
aan het middendeel vastmaken. 

(patroondeel 7 en 8)

Stap 29:

Hier is ook weer het makkelijkst om 
aan alletwee de uiteinden een speld 
te zetten en vervolgens de rest van 

het pand vast te spelden.



Stap 30:

Stik de delen aan elkaar en stik 
daarna smal op de rand de naad 

door.

Stap 31:

We spelden het bovendeel 
(patroondeel 6) aan het middendeel 

en stikken deze vast.
Hierna de naad smal op de rand 

doorstikken

Stap 32:

Speld nu het linkermiddendeel vast.
(patroondeel 9)



Stap 33:

Naai de deeltjes aan elkaar

Stik daarna de naad smal op de 
rand door.

Stap 34:

Speld het linkerdeel (patroondeel 
10) vast, naai deze vast en stil de 
naad vervolgens smal op de rand 

door.

 Stap 35:
De achterkant van de tas is nu ook 

klaar.

Leg de achterkant met de goede kant 
op de voorkant en speld de 

bovenrand vast.



Stap 36:

Stik de bovenrand van de tas aan 
elkaar. 

Stap 37:

Vouw de tas open en leg deze voor u 
neer.

We gaan nu het tussendeel voor de 
draagband (patroondeel 11) 

vastspelden.

Doe na het spelden en voor het 
vastnaaien de rits ongeveer 10 cm 
open. Dit voorkomt dat uw naald 

stuk kan slaan op de runner van de 
rits.

Stap 38:

Stik de delen aan elkaar en stik 
vervolgens de naad smal op de kant 

door.

 



Stap 39:

We gaan nu de onderrand van de 
tas dichtmaken. Let voordat u 

verder gaan spelden erop dat de 
naadjes netjes opelkaar liggen.

Stap 40:

Speld de onderrand verder vast

Stap 41:

Stik de onderrand vast.

 



Stap 42:

Schuif nu voorzichtig de draagband 
(met geborduurde kant naar de 

ritssluiting toe) in het 'tunneltje' 
van het tussendeel van de 

draagband.

 

Stap 43:

En stik deze stevig vast. 
De draagband krijgt tijdens het 
gebruik aardig wat te verduren. 

Daarom is een aantal maal heen en 
weer stikken sterk aan te raden!

 

Stap 44:

Draai de kant van de draagband 
voorzichtig om. Trek heel 

voorzichtig aan de draagband om 
hem helemaal goed te krijgen. Stik 

vervolgens de naad door.

 



Stap 45:

Nu is de andere band aan de beurt. 
Schuif deze in het 'tunneltje'.

Speld hem vast en stik hem vast.

 

Stap 46:

In dit voorbeeld heb ik gebruik 
gemaakt van een smaller soort band 

dan aangegeven staat bij de 
benodigdheden.

Dat kan wel eens gebeuren. Het is 
net wat voor sluitingen en wat voor 

band er voorradig is.

Nu kunt u het zo laten, dan heeft u 
aan beide kanten van een band een 

stukje stof overzitten. Dat is een 
keuze. Of u kiest, net als ik, om de 

tas in te stikken zodat het band 
netjes past.

Teken daarvoor beide kant met het 
model mee af.

 

Stap 47:

Stik over de afgetekende lijntjes de 
tas in en knip vervolgens de 

overtollige naad weg.

 



Stap 48:

We gaan nu aan de sluitingen 
beginnen.

Smelt dmv voorzichtig een 
aansteker langs de rand te halen de 

rafelrandjes weg.

Pas op! Deze rand is tijdelijk 
héél erg heet. U kunt zich er 

lelijk aan verbranden.

Laat de band voor verder gebruik 
ook even een moment afkoelen.

 

Stap 49:

Rijg een stukje band van 12 cm door 
de sluiting heen.

 

Stap 50:

Hou het uiteinde bewust ongelijk, 
ongeveer 3 cm.

 



Stap 51:

Vouw nu het lange uiteinde over de 
korte heen. Nu heeft e de band 

netjes afwerkt, zonder dat het een te 
dikke prop wordt.

 

Stap 52:

Speld de sluiting op ongeveer 12 cm 
vanaf de onderkant op de 

draagband.

Belangrijk hierbij is, dat de sluiting 
niet buiten de draagband komt. 

Straks met dragen zit dat prettiger.

 

Stap 53:

Stik de sluiting in 'het vierkant' 
goed vast. Ga gerust een keer of 3 

over hetzelfde stiksel in. 

 



Stap 54:

We gaan nu met de andere kant van 
de sluiting verder. Leg de tas met de 

voorkant naar boven plat op tafel.
Rijg de doorvoergesp over de band 
heen. Onder heeft u dan '1 streepje' 

en boven '2 streepjes'

Stap 55:
Nu gaan we de sluiting 'vastrijgen'. 
Rijg eerst van onder af de band door 

de bovenste sluf van de sluiting 
heen.

Stap 56:

Haal hem dan over het 'bruggetje' 
heen en haal de band door de 
onderste sleuf naar achteren.

En rijg vervolgens het uitstekende 
deel van de band door de 

doorvoergesp heen



Stap 57:
Het uiteinde van de band moet 

natuurlijk ook even netjes met een 
zoompje 

afgewerkt worden. 
Eerst weer de rafelrandjes 

voorzichtig wegsmelten en dan 
ongeveer 1,5 cm omslaan en nog een 

keer omslaan (zie foto).

Stik het zoompje vervolgend vast.

De tas is nu in principe helemaal 
klaar.

Maar u kunt hem natuurlijk ook 
een klein beetje oppimpen ;o)

Stap 58:

Met behulp van een Hot-fix 
applicator kunt u naar wens wat 
steentjes op de tas vast maken.



Stap 59:
Ook kunt u de runner van de rits 

wat leuker maken door er een lintje 
doorheen te rijgen en daar overheen 

vervolgens een kraal (en grote 
opening) te rijgen. Eventueel kun u 

het kraaltje vast zetten met een 
druppeltje lijm.

 

Veel succes!

© Miriam Peeters



De hierboven getoonde foto's zijn slechts ter illustratie van de projecten die ik gemaakt heb. 
Geen van deze patronen zijn 

- om diversen redenen, waaronder copyright - beschikbaar voor derden.

© Op alle beschrijvingen op deze site rust copyright. Niets op deze pagina mag worden gereproduceerd 
zonder voorafgaande toestemming.

Above shown pictures are only to illustrate some of my completed projects. None of these patterns are 
- for multiple reasons, including but not limited to copyright - available to third parties.

© All descriptions on this site are copyrighted. Nothing on this page may be 
reproduced without prior consent.

 

 
 

 

 

http://www.cutecolors.com/

