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Inhoud naai-kit 
 

1 x voorpand 

 1 x achterpand 

 2 x zijpand  

1 x ritsvak 

 1 x rits 

2 x schouderriem 

2 x sluitkoord 

1 x onderkant  

1 x voering bodem 

1 x versteviging bodem 

 1 x rol plakband 

 
 
 
 
 
 

 

BERNINA machine-instellingen 

• Rechte steek: 1 

• Steeklengte: min. 3 

• Naaldstop: omlaag 

• Naaivoet #1, 1C, 1D of Boventransportvoet #50 

• BERNINA universele naald 130/705 H, dikte 80 of 90 afhankelijk van het garen of een  

leernaald 287 LR. 

 
 

Tips voor customizing 

 
 
 

Laten we beginnen! 

 
Alle delen worden van tevoren aan elkaar 

geplakt, zodat er geen gaatjes in het materiaal 

ontstaan door het gebruik van spelden.  

 
1a) Rits vastplakken 

Plak het plakband op de lange kanten van de opening in 

het ritsvak. Plak de rits in het midden vast. 



1b) Rits vastnaaien 

Naai rond de rits. Naai een paar steken over elkaar aan het einde van de naad. Knip de uiteinden 

van de rits tot de naad af. 

 
Naaivoet #1, 1C, 1D, naaldstand naaivoet -5 

Boventransportvoet #50, naaldstand naaivoet midden 
 

 

 
2a) Ritsvak vastplakken 

Bevestig het plakband aan de linker- en rechterkant op 

de achterkant van het ritsvak. Plak het ritsvak op de 

binnenkant van de voorkant. Let erop dat de onderkant 

van het ritsvak en de voorkant gelijk liggen en let op de 

markeringen! 

 
 
 

 
2b) Ritsvak vastnaaien 

Begin met naaien vanaf de onderkant, de onderrand wordt niet vastgenaaid. 

Hecht de naadeinden af. De naad is zichtbaar aan de voorkant van de tas.  

 
Naaivoet #1, 1C, 1D, naaldstand naaivoet midden 

Boventransportvoet #50, naaldstand naaivoet midden 

Je kunt het ritsvak ook aan de buitenkant in plaats van aan de binnenkant naaien. 
 



3a) Zijkanten vastplakken 

Bevestig het plakband langs de beide lange kanten 

op de voorkant van de zijpanden.  

 
 
 
 
 
 

3b) Zijpanden vastnaaien 

Plak het voorpand op de zijpanden met de goede 

kanten naar boven. Zorg ervoor dat de delen elkaar 

elk 1 cm overlappen. Naai aan elkaar en hecht beide 

uiteinden van de naad vast. 

 
Naaivoet #1, 1C, 1D 

Naaldstand naaivoet midden 

Boventransportvoet #50 
Naaldstand naaivoet midden 

 

3c) Achterpand bevestigen 

Plak het achterpand op een zijpand en naai het 

op dezelfde manier vast als het voorpand. Sluit 

vervolgens de tweede naad op dezelfde 

manier. 

 
 
 
 

4) Onderkant vastnaaien 

 Plak het plakband langs de randen aan de goede kant van de bodemdelen, laat de hoeken vrij. Plak nu het 

bodemdeel aan de onderkant van de tas met de goede kanten op elkaar en naai vast. Zorg ervoor dat alle 

markeringen op elkaar liggen.   

Naai naaivoetbreed vanaf de rand, beginnend 

bij één van de lange randen. Naai aan het eind 

enkele centimeters over het begin van de naad. 

 
Naaivoet #1, 1C, 1D  

Naaldstand naaivoet midden 

                      Boventransportvoet #50  
                      Naaldstand naaivoet midden



5a) Voering bodem 

Strijk een zoom van 1 cm over de twee tegenover 

elkaar liggende lange randen van de voering. 

 
Leg de zoomranden op elkaar met de goede kanten 

op elkaar en sluit de korte kanten met een 

naadtoeslag van 1 cm. Zet de naad aan beide 

uiteinden vast. 

 
 
 
 

 
5b) Versteviging bodem 

Draai de bodemvoering rechtsom en schuif de 

bodemversteviging in. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5c) Bodemvoering vastnaaien 

Stik de voering van de bodem langs de open rand op de naadtoeslag van de bodem. Hecht de 

naad aan beide uiteinden af. 

 



6a) Schouderriemen 

Breng plakband aan op de achterkant van de schouderbanden aan beide lange kanten, vouw 

deze om naar het midden en plak ze vast, en zet ze eventueel vast met Wonder Clips. 

 

 

 
6b) Schouderriemen doorstikken 

Stik de schouderriemen aan beide kanten door. Zet de naad aan beide uiteinden vast. 

 
Naaivoet # 1, 1C, 1D  

Naaldstand naaivoet -2 tot 

midden. 

                      Boventransportvoet #50  
Naaldstand naaivoet 

midden 

 
 
 
 

 
Als je de schouderbanden korter wilt, kun je deze op ong. 60 cm inkorten. Vouw 

het midden om zodat de goede kant zichtbaar is. En naai een lengte van 14 cm 

aan elkaar zoals op de foto is getoond. 
 



6c) Schouderriemen positioneren 

Markeer de positie van de schouderriemen op 5 

cm van de zijnaad en op 6,5 cm van de sluiting 

van de tas. 

 
 
 
 
 

6d) Schouderriemen vastnaaien 

Naai de schouderriemen vast met een rechthoekige vorm. 

 
Naaivoet #1, 1C, 1D, naaldstand naaivoet -2 

Boventransportvoet #50, naaldstand naaivoet -5 

 

 
7) Sluitkoorden 

Rijg de sluitkoorden in en bind ze vast. 

 
In plaats van de sluitkoorden kun je ook een drukknoop of 

een magneetsluiting bevestigen. 

 

 

Je bent klaar! 



Deel je succes met ons en laat 

een foto van jouw geweldige 

vegan shopper zien!  

Post een foto op Instagram of Facebook en gebruik de 

hashtag #BERNINAshopper. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Let BERNINA inspire you 


