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Het maken van een traktatie-tasje

Het lijkt misschien erg moeilijk om zo'n tasje te maken. Maar het valt echt reuze mee.

Voor 1 tasje knipt u uit een lapje katoen:
- twee maal 21 x 30 cm voor de basis van het tasje zelf
- 2 stroken van 8x35 cm voor de draagbanden.
Als allereerste borduurt u op de basis van het tasje. Ik heb gekozen om dit aan één kant te
doen van het tasje, maar u kunt natuurlijk beide kanten van een borduurtje voorzien. Als u
klaar bent met borduren legt u de goede kanten op elkaar en stik deze aan 3 kanten vast.
Bovenkant laat u open. Werk de zijnaden af met de locker
of met een zigzag steek op de naaimachine.
Vouw vervolgens de stroken met de smalle kant om en stik deze vast. Keer deze om en stik
de stroken smal op de kant door. Nu gaan we draagbanden aan de basis vastmaken. We
meten 3 cm van de zijkant en 1 cm vanaf de bovenkant en spelden de draagbanden vast.
Sla de bovenkant op 1 cm over de draagbanden heen en stik de hele bovenrand vast. Keer
de tas naar de goede kant en sla de bovenrand ongeveer 2 cm naar binnen. Trek
voorzichtig de draagbanden een beetje strak, maar niet te strak anders trekt u de
bovenrand scheef. Stik vervolgens langs de zoom vast. Leg de draagbanden omhoog, speld
ze vast en stik de bovenrand smal op de kant door (u stikt de draagbanden dus extra vast!).
Nu is uw tasje klaar. Ik heb het tasje gebruikt als traktatie-tasje, maar u kunt het
natuurlijk voor andere doeleinde gebruiken.
Wilt u liever een tas maken die groter is dan de hierboven beschreven, kunt u natuurlijk
altijd de maten aanpassen.
De werkwijze blijft hetzelfde!

Veel succes!
© Miriam Peeters
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