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 ●  30 cm buitenstof (vissen) 
 ●  30 cm voering (golven) 
 ●  rits 20 cm 
 ●  bijpassend garen 

 ●  spelden 
 ●  krijt 
 ●  handnaald 
 ●  liniaal of geodriehoek 
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 Teken de delen A, B en C op papier met behulp van een liniaal of geodriehoek. 
 Alle  delen zijn exclusief naadtoeslag! 

 Stof knippen 
 Vouw de stof dubbel met de goede kanten op elkaar. Plaats de delen op de stof, deze keer hoeven 
 er geen delen aan de stofvouw gelegd te worden. 

 Teken vervolgens  1,5 cm naadtoeslag  om de delen met  potlood of krijt. Knip de delen uit. Let erop 
 dat je de vouw van deel B niet doorknipt. 

 Buitenstof 
 2 x deel A 
 1 x deel B 
 2 x deel C 

 Voering 
 2x deel A 
 1 x deel B 
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 Stap 1:  knip alle delen uit de stof. 

 Stap 2:  speld en  stik de bovenranden van de delen  B met de goede kanten op elkaar. 

 3 



 Stap 3:  keer, pers en stik de bovenrand door. 

 Stap 4  : Plaats de delen B op een deel A. Stik ze in  het midden aan elkaar volgens de stippellijn. 
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 Stap 5  :  pers de korte delen van C naar het midden.  Vouw dubbel en pers nog een keer. 

 Stap 6  : schuif de uiteinde van de rits in C en stik  vast. Herhaal met de andere kant van de rits - 
 de rits plus delen C moeten samen 24 cm zijn  . Knip  de rits eventueel bij. 
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 Stap 7:  speld de rits op deel A, goede kanten op elkaar.  Open de rits een stukje. 

 Stap 8:  gebruik het ritsvoetje om de rits vast te stikken tot je bij het trekkertje bent. 
 Je stikt deel C ook deels mee. 
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 Draai de naald in de stof. Doe het voetje omhoog, en duw het trekkertje langs de naald. 
 Doe de voet weer omlaag en stik de rest van de rits vast. 

 Stap 9:  speld en stik de andere kant van de rits aan de bovenrand van het andere deel A. 
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 Stap 10:  leg een voeringdeel A met de goede kant omlaag op de verkeerde kant van de rits. 
 Speld en stik vast, precies op de stiksels die je eerder hebt gestikt. 

 Herhaal met het andere voeringdeel A aan de andere kant van de rits. 

 Stap 11:  vouw de delen open en pers. Speld de delen goed vast zodat ze niet gaan schuiven. 
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 Stap 12:  stik de rits smal op de kant door met de  ritsvoet. Open de rits dan helemaal. 

 Stap 13:  vouw de delen A -buitenstof met de goede  kanten op elkaar, en vouw de delen A- voering 
 met de goede kanten op elkaar.  Speld en stik vast, maar laat in de voering een 

 opening  van 10 - 15 cm om te keren (zie pijl). 
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 Stap 14  : Knip de hoekjes schuin af, en knip eventueel  de dikke naad bij de rits in. 
 Keer en pers het tasje. Naai de opening met de hand dicht. 

 De toilettas is nu af! 
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