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INSTRUCTIES

Stoffen tas met leren band
Ga als volgt te werk: In de 
 stofafmetingen is 1 cm naad-
toeslag meegerekend.

Vergeet niet om de stof te 
wassen voordat je begint.

Zigzag de randen van het stuk 
stof, leg het stuk stof dubbel 
met de goede kanten tegen 
elkaar en naai de lange zijden 
aan elkaar. Pers de naden met 
een strijkijzer.

Vouw de bovenste rand van 
de tas ca. 5 cm om en naai 
een naad op ca. 4 cm van de 
bovenkant.

Schilderen met textielverf:
Zorg ervoor dat je de onder-
grond en je kleren goed be-
schermt als je gaat schilderen.

Keer de goede kant van de tas  
naar buiten en gebruik de 
afplaktape voor het afplakken  
van het oppervlak waar de 
lichtere kleuren op de tas 
moeten komen. Zorg ervoor dat 
de stukken tape op de voor- en 
achterkant bij de randen bij 
elkaar komen. 

Giet wat verf op een palet en 
breng de verf dan met de roller 
dun aan over het oppervlak 
aan de ene kant van de tas. 
Laat het een tijdje drogen 
voordat je de tas omdraait en 
de achterkant met verf bedekt. 

Laat het geheel daarna mini-
maal een uur drogen.

Haal de tape eraf en breng 
nieuwe tape aan op de plek tot 
waar je die volgende kleur wilt 
laten lopen (het is handig om 
de donkerdere kleur de lichte 
kleur met een paar millimeter 
te laten overlappen). Rol/verf 
op dezelfde manier als de 
eerste kleur. Haal de tape eraf 
en laat het drogen.

Fixeer de verf vanaf de verkeer-
de kant van de stof zo’n 3–5 
minuten met een strijkijzer in 
de katoenstand.

Als de tas met de verkeerde 
kant naar buiten is gedraaid, 
vouw je de onderste hoeken 
overdwars en naai je een ca. 
8 cm lange naad recht over 
iedere hoek. Op die manier 
krijgt de tas een bodem. Knip 
de overtollige stof weg langs 
de naden.

Draai de tas weer met de 
 goede kant naar buiten.

Knip twee leren banden af met 
een lengte van 42 cm en vier 
met een lengte van 4 cm. 

Maak twee gaten in de uitein-
den van de lange banden met 
ca. 2 cm tussenruimte. Gebruik 
hiervoor het gereedschap dat 
bij de holle klinknagels zit. 

Breng ook twee gaten aan in 

alle kortere stukken leer, met 
dezelfde afstand, én in de tas 
op de plek waar je de banden 
wilt bevestigen.

Plaats een korte leren band op 
de binnenkant van de tas en 
een lange band op de voorkant. 
Tik de holle klinknagels vast 
door leren band - tasstof- leren 
band. Zet het andere uiteinde 
van het handvat op dezelfde 
manier vast én het tweede 
handvat aan de andere kant.

Breng je naam of een andere 
tekst aan op het leerlabel met 
behulp van de letterstempels 
en bevestig het met de textiel-
lijm op de tas. 

 
Tijdschrifthouders
Dit heb je nodig: 
1 leren band 2x100 cm 
(305250)
3 holle klinknagels Ø 9 mm 
voor dikte 4–6 mm (982490)
1 houten ring (300062)

Ga als volgt te werk:
Snijd de leren band in lengte 
volgens afbeelding 1 en breng 
gaten aan volgens de aandui-
dingen.

Zet de delen aan elkaar vast 
met holle klinknagels zoals op 
de afbeeldingen 2–4.

Dit heb je nodig:
1 leren band 2x100 cm (305250)
8 holle klinknagels Ø 9 mm voor dikte 4–6 mm 
(982490)
1 leerlabel 4x7 cm (305252)
Gütermann HT2 textiellijm (985500)
42x100 cm katoentwill naturel (304697)
Palett-textielverf goud (241133)
Palett-textielverf pastelgroen (251155)
Schuimrubber-roller (920941)
Afplaktape (667859)

Gereedschap:
Hamer (700053)
Schaar of hobbymes (bijv. 512811)
Palet (bijv. 244939)
Set letterstempels A–Z (700050)

Voor de mallen

Stoffen tas met leren handvat en fraaie 
wandhouder voor tijdschriften.
Een fraaie stoffen tas is altijd goed om te hebben; handig én milieuvriendelijk. Met 
leren details wordt de tas nog eens extra mooi. De leren band is een trend die ook 
voor de inrichting kan worden gebruikt, bijvoorbeeld om tijdschriften op een hele 
fraaie manier tegen de wand te bewaren.
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