Tasje me t ritssluiting
Aanwijzing: Bij enkele motieven in deze collectie worden
unieke, speciale steken en/of technieken gebruikt. Om de
volkomenheid van het design bij het verkleinen, vergroten of
draaien van motieven in uw software te behouden, moeten alle
aanpassingen altijd direct op het beeldscherm worden uitgevoerd.
12519-03 Groot tasje
4.27 x 6.35 in.
108.46 x 161.29 mm
1,920 St. L
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Het motief is in beide richtingen groter dan 127 mm.

Dit tasje kunt u direct in het borduurraam van uw borduurmachine maken. Een handige
opbergplek voor uw mobiele telefoon of paspoort. Of wat dacht u van een hoes voor
bijvoorbeeld uw iPad of e-Reader? Met de Jumbo Hoop is dit allemaal mogelijk. Bevestig
een bandje als draagriem of een lusje met een ring voor uw sleutel. Met de
borduursoftware is het een kinderspel om voor het naaien nog een mooi motief op de
voorkant te borduren. De creatieve mogelijkheden zijn oneindig. De volgende
werkbeschrijving laat zien, hoe u het tasje met ritssluiting kunt maken. Bovendien vindt u
een lijstje met ideeën voor extra details.
Benodigdheden:
⦁ Knipbaar borduurvlies
⦁ Borduurgaren passend bij de stof
⦁ Plakspray
⦁ Stof en accessoires voor de tas
⦁ 12519-03 Grote tas - Voor een effen tasje:
⦁ een lapje stof van 13 cm x 61 cm
OF voor een meerkleurig tasje:
⦁ een lapje stof voor de bovenvoorkant van 8 cm x 13 cm
⦁ een lapje stof voor de ondervoorkant van 28 cm x 13 cm
⦁ een lapje stof voor de achterkant van 13 cm x 18 cm
⦁ Stukje stof voor een bandje aan het lipje van de rits, ca. 2,5 cm x 10 cm (dit kan ook
van een andere stof worden gemaakt, bijv. bij meerkleurige tasjes)
⦁ Rits, ca. 18 cm lang

Werkbeschrijving tasje:
⦁⦁ Een laag borduurvlies in het borduurraam spannen.
⦁⦁ De eerste steekserie in de overeenkomstige kleur van het
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borduurmotief naaien, dit zijn de plaatsingslijnen voor de rits.
Foto 1
Plakspray op de tussenruimte tussen de lijnen spuiten. De rits in
het midden tussen de lijnen leggen. (De rits zal te lang zijn, deze
wordt later afgeknipt). Foto 2
Bij de tweede kleurwisseling van het borduurmotief de rits
inzetten. Foto 3
De lapjes voor de boven- en ondervoorkant op de helft vouwen,
beide achterkanten op elkaar. Strijken. De bovenvoorkant met de
stofvouw centraal tegen de bovenste rij tandjes van de rits
leggen (hierbij blijven aan beide kanten ong. 6 mm rits over). De
ondervoorkant met de stofvouw centraal tegen de onderste rij
tandjes van de rits leggen (hierbij blijven aan beide kanten ong.
6 mm rits over). Foto 4
De volgende kleurwisseling van het borduurmotief naaien = de
voorzijkant vastnaaien. Dit fixeert de boven- en de
ondervoorkant.
De rits tot de helft openen. De stof voor de achterkant boven de
reeds genaaide voorkant leggen = de goede kanten van de stof
liggen tegen elkaar. Foto 5 & 6
Nu de laatste kleurwisseling van het borduurmotief naaien,
hierdoor worden de beide lapjes aan elkaar genaaid. Foto 7
Het tasje uit het borduurraam nemen en het overtollige
borduurvlies, de overtollige stof en de te lange rits afknippen. Het
borduurvlies van de rits afknippen voordat het tasje wordt
gekeerd. Foto 8 & 9
Het tasje keren. Strijken.
Stukje stof voor een bandje aan het lipje van de rits, ca. 2,5 cm x
10 cm, vouwen, achterkanten op elkaar, strijken. De randen
omvouwen, zodat deze bij de gestreken vouw tegen elkaar
liggen. Strijken. Doorstikken. Eén uiteinde schuin afknippen en
door het lipje schuiven. Bandje over elkaar leggen en beide
delen aan elkaar naaien. Het andere uiteinde ook schuin
afknippen. Foto 10

Andere ideeën:
⦁⦁ Voor een ringhanger: een stukje stof ca. 5 cm x 10 cm en een
metalen sleutelring
⦁⦁ Achterkanten op elkaar leggen, op de helft vouwen en
strijken. De randen tegen de vouw leggen, strijken en
doorstikken. Op de helft vouwen en tegen de onafgewerkte
randen leggen. Foto 11 & 12
⦁⦁ Voordat de voor- en achterkant op elkaar worden gelegd en
geregen, de gevouwen ringhanger voor Jumbo afmetingen
aan de bovenkant gelijk met de onafgewerkte randen boven
de rits leggen. Bij de kleinere afmetingen de gevouwen
ringhanger aan de onderkant van de voorkant, onder de de
rits leggen, eveneens gelijk met de onafgewerkte randen.
Foto 13
⦁⦁ De rijgsteken aan de voorkant naaien en erop letten, dat de
aanhanger wordt meegenaaid. Met de volgende stappen van
de werkbeschrijving doorgaan. Nadat het tasje klaar is, de
sleutelring aan de ringhanger bevestigen.
⦁⦁ Met een draagriem: bandje of koord van ca. 70 cm
⦁⦁ De uiteinden van het bandje of koord aan de bovenvoorkant
binnen de stiklijn vastplakken. Erop letten, dat de uiteinden
niet op de overige stiklijnen van het tasje liggen, voordat de
achterkant op de voorkant wordt gelegd. Foto 14 & 15
⦁⦁ De achterkant op de voorkant leggen. De laatste steekserie
van het borduurmotief naaien en met de overige stappen van
de werkbeschrijving doorgaan.

⦁⦁ Voor een gequilt tasje: Het lapje 2,5 cm groter knippen. 2 lapjes voor de achterkant

knippen. Tussen de lapjes strijkbaar borduurvlies leggen voor meer volume. Naar
wens quilten. De gequilte lapjes overeenkomstig de werkbeschrijving voor het tasje
aan elkaar naaien.
⦁⦁ Een borduurmotief of monogram toevoegen: als u een borduursoftware heeft dat een
bewerkingsprogramma heeft, kunt u elk willekeurig motief toevoegen. Voeg uw
borduurmotief toe, voordat de laatste steekserie werd genaaid. Het motief moet
geborduurd worden voordat de achterkant op de voorkant wordt gelegd. Foto 15
⦁⦁ Zonder borduursoftware borduurt u het gewenste motief op de stof voordat de
steekseries van het tasje worden genaaid. Als u een motief over de complete stof
wilt borduren, borduurt u eerst dit motief en daarna worden de steekseries van het
tasje genaaid.
⦁⦁ Koordje of bandje aan het lipje van de rits: Koordje of bandje aan het lipje van de
rits: In plaats van een stukje stof kunt u ook een koordje of bandje aan het lipje van
de rits naaien. Als u een bandje kiest, dat breder is dan 16 mm, vouw dit dan eerst op
de helft, achterkanten op elkaar, en stik het door. Foto 16

