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Boodschappentas 

 
Patroon: 
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Inleiding: 

Nodig: 

• 80 cm van buitenstof (140 cm breed) 
• 60 cm van binnenstof (140 cm breed) 

• Vlieseline om de buitenstof te verstevigen. 
• 1 rits (ongeveer 20 cm) + naaigaren 

Tip: Gebruik voor de binnenstof een stevige stof om de tas stevig te maken. 

Beschrijving: 

Knip de patroondelen volgens het patroon. Knip de delen A (2 x) & B zowel uit de buiten als de binnenstof. Knip de 
delen C (2x), D (2x) en E (2x) uit de buitenstof. Verstevig de buitenstof delen A (2x) & B met vlieseline. Zigzag de 
patroondelen A, B & E om. 

Hengels: 

Patroondeel C: Strijk aan de rand naar binnen en daarna dubbel. Naai de hengsels aan beide lange zijden op een 
half voetje afstand. 

 

Binnenzak: 

Knip 1 patroondeel A van binnenstof op 15 cm van de onderzijde door.  

 

Knip 1 patroondeel E van de buitenstof op 15 cm van de onderzijde door. 
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Vouw de patroondelen D dubbel en naai het aan de beide uiteinden van de rits 

    

Naai de doorgeknipte patroondelen A en E aan de rits vast. Naai aan beide zijden van de rits de stof (zowel 
binnenstof als binnenkant van de zak) met de goede zijde vast (zigzag om rafelen te voorkomen) en keer om en 
naai nogmaals. Doe dit voor beide zijden van de rits. 
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Naai vervolgens via de buitenzijde het overgebleven patroondeel E vast. Speldt de binnenzijde op de 4 uiterste 
punten vast, zodat je aan de andere kant de randen kan zien. Naai aan de goede zijde een vierkant zodat de zak 
een afgesloten kleine ruimte is geworden. 

    

    

 

Binnenzijde tas: 

Naai patroondeel B rondom aan de beide patroondelen A. Zorg dat de binnenzak aan de onderkant zit. 
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Buitenzijde tas: 

Naai de onderkant van patroondelen A aan het midden van patroondeel B. 

 

Naai de hengsels op de beide zijden, tot onder de tas door (dit geeft extra draagvermogen), op 11 cm van elkaar. 
Met een zigzagsteek de beide hengsels aan elkaar verbinden. Naai tot 5 cm van de bovenkant. 

   

   

                           (in blauw de stiklijn) 
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Naai vervolgende de zijkanten van patroondelen A aan patroondeel B. 

 

Afwerken: 

Plaats de binnenzijde in de buitenzijde en naai aan de bovenkant elkaar. Vouw de beide zijden naar binnen en stik 
rondom af. 

   

 

Extra bodem: 

Naai/knip een plastic bodem van 41 x 15 cm (zodat de tas minder snel vies wordt). Ik heb hiervoor een stuk karton 
gebruikt en deze met plastic beplakt, hierdoor is de bodem ook steviger geworden. 
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Optioneel: 

Naai extra buitenzakken door dubbelgevouwen stof tussen de hengsels mee te naaien. 

 

 

Het resultaat: 

   

Inclusief een piramidetasje van eloleo als portemonnee. 

                                    Veel plezier! 


