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Werkbeschrijving  AllesKönner 

 
 Sporttas, schooltas en zelfs de PERFECTE luiertas! 

  
Deze tas met een afmeting van ca. 50 cm x 35 cm is een waar multitalent en helemaal niet moeilijk om 
te maken. Hij is opgebouwd uit verschillende onderdelen en JIJ kiest welke onderdelen je wilt en welke 

extra’s erbij komen. Alle onderdelen zijn goed doordacht en bedacht en geven deze tas door zijn 
bouwdoos-systeem iets extra’s!                                 

 
Voor een perfecte luiertas kan een verschoningsmat aangeknoopt worden. Om hem te kunnen wassen, 
kan hij er ook weer af. Er zitten handige verstelbare verdelingen in de tas. Hij kan aan de kinderwagen 

gehangen worden en ook aan een vakje voor het consultatiebureau-boekje, de fles en een speen is 
gedacht. Er is ook plaats voor crèmes en vieze was! Is de luiertijd voorbij, dan kan de mat er af en de 

vakjes heringedeeld of weggehaald worden.                                  
 

Maak iedere avond een stukje van de „bouwdoos“ en zet dan helemaal naar eigen wens je eigen unieke 
tas in elkaar! Ieder onderdeel wordt online begeleid (www.farbenmix.de) door een stap-voor-stap 

beschrijving met veel foto’s. 
 

Maak je de tas van middeldikke stof, dan wordt hij mooi stevig. Gebruik je liever dunnere stoffen, 
verstevig deze dan met volumevlies. Voor de binnenkant is een afwasbare katoen het meest geschikt, zo 

wordt de tas sterk en blijft mooi. 
Het design bepaal je helemaal zelf! 

 
De AllesKönner is volgens het bouwdoos-systeem bedacht: dat betekent dat de voor- en achterkant en 

de zijkanten in verschillende uitvoeringen gemaakt kunnen worden. Het basismodel bestaat uit hele 
eenvoudige delen met een ritsvak binnen en buiten. 

Het grote ritsvak kan aan de buiten- of binnenkant van de tas genaaid worden. Dit vak is groot genoeg 
voor een tablet, E-reader, portemonnee, een boek of schone luiers. 

 
Lees voor het maken van de tas de beschrijving een keer helemaal door en beslis dan pas welke 

onderdelen je wilt gebruiken! 
  

http://www.farbenmix.de/
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stof :         buitenste stof voering    volumevlies/vlieseline 

basismodel* 1,40 m x 0,65 m 1,40 m x 0,95 m bij gebruik van dunne stof voor de buitenkant 
1,40 cm x 0,50 cm 

groot voorvak 0,25 m x 0,22 m 0,25 m x 0,22 m  

zijvakje           0,18 m x 0,22 m 0,18 m x 0,22 m stukje vlieseline 

tasklep          0,32 m x 0,22 m 0,60 m x 0,22 m  

elastiek-vak buiten     
elastiek-vak, binnen 

0,50 m x 0,30 m 0,50 m x 0,30 m  

 1,00 m x 0,30 m 

ritsvak, buiten 
ritsvak, binnen 

0,50 m 0,25 m 0,50 m 0,25 m  

 1,00 m x 0,25 m 

klep voor de mat 0,36 m x 0,06 m 1,00 m x 0,35 m  

crèmevak   0,30 m x 0,40 m  

onderverdelingen 2 x 0,25 m x 0,25m per verdeling        0,25 m x 0,25m per verdeling    

verzorgingsmat  0,35 m x 0,62 m 0,35 m x 0,62 m 

*de hoeveelheid stof voor het basismodel is inclusief het ritsvak voor binnen- en buitenkant!  
 
Verder materialen: 

...voor het basismodel: 

 40 cm rits aan de meter (eindeloze rits) 

 2 x 35 cm (eindeloze) rits (voor het ritsvak binnen en 
buitenkant) 

 2 grote D-ringen voor de draagbanden 

 2 grote karabijnhaken voor de draagbanden 

 schuifgesp, smal      

 30 cm breed tassenband (hengsels)  

 30 cm smal tassenband als versteviging 

 135 smal tassenband voor hengsels, of 80 cm smal 
tassenband, twee kliksluitingen en 2 karabijnhaken 
(voor bevestiging aan de kinderwagen) 

 Stylefix en sierbandjes... ook voor de verdere 
onderdelen 

...voor de zijvakken:     

 elastiek/knoopsgatenelastiek 20 cm 

 knoop, drukker of KamSnap 

 evt. vlieseline voor het verstevigen van de stof 
bij de drukkers 

...voor de grote klep voor de mat met vak: 

 107 cm rits aan de meter 

 gekleurd knoopsgatenelastiek voor 
crème/stiften 25 cm 

 drukkerband (met grote afstand) 35 cm voor de 
verschoningsmat 

 evt. volumevlies ca. 40 cm x 65 cm voor de 
verschoningsmat 

...voor de tasklep met elastiek-vak : 

 elastiek/knoopsgatelastiek 40 cm 

 25 cm (eindeloze) rits            

 kliksluiting of een andere sluiting  

 tassenband 3-4 cm breed, 25 cm lang (voor de sluiting 
voor met klittenband) 

 tassenband 2 cm breed, 15 cm lang (voor de sluiting 
met klittenband)  

 D- ring 4 cm breed (voor de sluiting met klittenband) 

 klittenband 2 cm breed, 8 cm lang (voor de sluiting 
met klittenband) 

.. voor de onderverdelingen: 

 drukkerband (5 cm afstand) 320 cm (vastgezet 
op de tas 40 cm breed x 2 kanten x 4 rijen ) 

 evt. vlieseline 
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BASISMODEL MET RITSVAK 
 

Kniplijst basismodel met een ritsvak binnen en buiten *: 

1-  hoofddeel     2 x buitenste stof      
    2 x voering    
2 – randstrook    2 x buitenste stof 
    2 x voering    
3 – ritsstrook       2 x buitenste stof 
    2 x voering    
4 – ritsvak, buiten                     1 x buitenste stof 
    1 x voering    
4 – ritsvak, binnen  2 x voering (kan alleen zonder onderverdelingen) 
 

*kijk voor de verdere bouwstenen bij de betreffende beschrijvingen van de “bouwdoos”.           

 
Werkbeschrijving basismodel met een ritsvak binnen- en buitenkant: 

1. Knip alle patroondelen volgens de kniplijst uit de stof. Bij gebruik van dunnere stoffen voor de 
buitenkant, de delen 1 t/m 3 met volumevlies verstevigen.     

2. Knip het brede tassenband in twee stukken van 15 cm, rijg de D-ringen er op, vouw het 
tassenband dubbel en stik het vlak onder de D-ring op elkaar. Smelt de uiteinden van het 
tassenband met een aansteker dicht. Knip van het smalle tassenband stukken af in de breedte 
van de randstrook, smelt de uiteinden dicht. Leg een lus tassenband met D-ring zo op de 
randstrook, dat de open einden vlakbij de patroontekens vallen. Plak Stylefix op het smalle 
tassenband en plak en stik het over het uiteinde van de brede tassenbandlus. Naar wens kan 
aan de onderkant kleine stukjes sierband dubbelgevouwen mee gestikt worden, daar kan een 
leuke sleutelhanger aan.           

3. Leg beide randstrookdelen met de goede kanten op elkaar en stik de korte onderkant zodat 
een lange strook ontstaat. Vouw de naadtoeslag open en stik deze aan beide kanten door. Stik 
ook van de voeringstroken een lange strook.                           

4. Rijg naar wens twee runnertjes in tegengestelde richting op de eindeloze rits. Stik een 
ritsstrook van de buitenste stof goede kanten op elkaar aan het ritsband. Stel de 
naaimachinenaald daarbij niet helemaal naar links in. Stik de tweede ritsstrook aan de andere 
kant van de rits.             

5. Stik de voering-ritsstrook met de goede kanten op elkaar aan de achterkant van de rits en stel 
nu wél de naald helemaal naar links in, zodat je over de eerste naad heen naait. De eerste en 
laatste 2 centimeters NIET mee stikken. 

6. Vouw de losse laatste stukjes van de voeringritsstroken weg en speld ze even vast. Leg een 
kant van de buitenste randstrook met de goede kanten op elkaar op  de buitenste ritsstrook 
met rits en stik ze op elkaar. Doe hetzelfde met de tegenoverliggende kant.                                                                  

7. Doe hetzelfde met de voeringrandstrook en stik deze aan de voering-ritsstrook met rits. 
Daarbij blijft er een stukje open in de breedte van de rits.               

8. Speld de buitenkant rits met stroken of de voeringrits met stroken en stik de rits rondom smal 
door.                                                                       

9. Voor het ritsvak aan de buitenkant, de patroondelen van buitenste en voeringstof met de 
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goede kanten op elkaar leggen. Leg de rits ertussenin, de tandjes wijzen in de richting van de 
buitenste stof. Stik alle drie lagen aan de bovenkant op elkaar. Stel daarvoor de naald zover 
mogelijk naar links of gebruik het ritsvoetje. Vouw de zakdelen naar de goede kant en stik de 
rits aan de goede kant door.                           

10. Speld het ritsvak volgens de patroontekens op het buitenste hoofdtasdeel en stik hem rondom 
vast. Verberg de onderkant van de zakrand met een sierbandje en de bovenkant van de rits 
ook.      

11. Maak een ritsvak aan de binnenkant naar wens op dezelfde manier. Dit kan alleen niet, als er 
onderverdelingen in het ritsvak voor gewenst zijn! 

12. Doe de rits in de randstrook open!!! Speld de randstrook van de buitenste stof boven en 
middenonder aan een kant-en-klaar hoofdtasdeel. Stik de randstrook rondom vast, daarbij ligt 
hij tijdens het naaien boven. Bij iedere hoek de randstrook met korte tussenstukjes ca. 5 mm 
inknippen, zo vouwt de strook mooier de hoek om. Speld en stik dan het tweede hoofdtasdeel 
van de buitenste stof aan de randstrook.  

13. Stik de beide voeringdelen op dezelfde manier aan de voeringtasdelen. Laat een stuk van ca 20 
cm in de bodem open om te keren.                            

14. Keer de tas, duw de hoeken goed uit en sluit de keeropening met de hand of met een smal 
naaimachine-naadje.            

15. De schouderband in de juiste lengte knippen of naar wens een schuifgesp om het band in 
lengte aan te passen. Rijg schuifgesp en karabijnhaak op het tassenband en hecht en smelt de 
uiteinden goed af.                              

16. Als de luiertas aan de kinderwagenstang opgehangen moet worden, kunnen verschillende 
aanzetstukken gekocht worden en aan de zijdelingse D-ringen worden geklikt. Natuurlijk kun 
je ook zelf van ca 80 cm tassenband, twee kliksluitingen en karabijnhaken ophanglussen 
maken.  

17. KLAAR is het basismodel!!! 

 

ZIJVAKKEN   
Voor de randstrook zijn twee verschillende zijvakken mogelijk: een zakje met tunnel voor elastiek en 
een vierkant open vakje. Je kunt per kant kiezen welke zak je erop naait.                                                                            
Het hoekige vakje is handig voor platte dingen waar je gemakkelijk bij kunt: een routebeschrijving, 
zakdoeken, reep chocolade, agenda… dit vakje is gemakkelijk te maken en kan naar wens met een 
drukker of met klittenband gesloten worden. 
De bolle zak met elastiek in de tunnel is voor wat dikkere spulletjes. Er passen flessen in, een doosje 
met speen, een klein brooddoosje of een blikje fris.                                      
 

Aanvulling : vakje           
Kniplijst         
5 – vakje            1 x buitenste stof  
   1 x voering      
 
Werkbeschrijving 

1. Knip de delen voor het vakje volgens de kniplijst. Dunne stoffen moeten bij de punt en daar 
waar later een drukker komt, verstevigd worden met vlieseline.                                                 
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2. Leg de patroondelen met de goede kanten op elkaar en stik de boven- en onderkant. Knip de 
punt in tot vlak voor de naad.                                           

3. Keer de stoffen, duw de hoeken goed uit en stik de bovenkant twee keer door.         

4. Speld het vakje volgens de patroontekens op een zijpand. Stik de zak aan onder- en zijkant vast. 
Knijp een drukker vast.           

5. Maak voor de andere zijkant van de tas eenzelfde vakje of maak het bolle zakje met tunnel en 
elastiek.  

 

Aanvulling: zak met tunnel en elastiek 

Kniplijst        
6 – bol zakje met tunnel en elastiek  1 x buitenste stof    
                              1 x voering              
 
Werkbeschrijving 

1. Knip de delen voor het bolle zakje met tunnel volgens de kniplijst. 

2. Vouw de zijkantjes van de ingeknipt hoeken met de goede kanten op elkaar en stik ze dicht. 
Laat de naadtoeslag open.           

3. Leg de beide zakdelen met de goede kanten op elkaar en stik de onderkant tot aan de 
naadtoeslag. Deze moet los blijven.                                                                                                                

4. Stik de bovenkanten van de buitenste en voeringzak met de goede kanten op elkaar en knip de 
naadtoeslag wat korter. Keer de zak. Leg de zakdelen netjes op elkaar, speld de zijkanten goed 
op elkaar en stik de bovenkant een keer smal en een keer op 2,5 cm vanaf de bovenkant door.                                                          

5. Speld de zak volgens de patroontekens op de randstrook en stik de onderkant vast, de 
zijdelingse naadtoeslag blijft open. Rijg elastiek in de tunnel en stik deze aan één kant vast. 
Stik de zak aan één zijkant op de randstrook vast. Stik dan de tweede kant tot kort voor de 
tunnel vast. Trek het elastiek aan en stik dit vast met de tunnel erbij. Maak naar wens aan de 
andere kant van de randstrook eenzelfde zak.          

6. Maak de tas verder zoals beschreven bij het basismodel. Let er bij het aannaaien van de 
randstrook op, dat de poffende hoeken van de tunnelzakken met elastiek niet mee gestikt 
worden! 

 

TASKLEP MET GROOT VOORVAK 
In het grote voorvak kan de verzorgingsmat netjes opgeborgen worden, maar ook een grote 
brooddoos, de balletschoenen of een handdoek. 
De klep wordt met een gesp gesloten of met tassenband met daaraan een karabijnhaak. Zo is hij 
gemakkelijk met één hand open te maken. De grote klep heeft een vakje voor agenda, 
consultatiebureauboekje of andere papieren.            
Dit grote vak kan aan de binnenkant van de tas (als er geen onderverdelingen in moeten komen) of 
aan de buitenkant van de tas genaaid worden. Het vak kan naar wens ook nog met klittenband of met 
drukkers gesloten worden.                                                 
 
Kniplijst tasklep met een tunnel met elastiek        

7 - voorvak *                 1 x van buitenste stof (* voor een binnenvak 2 x van voering) 
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    1 x van voering  
8 - linker klep-kant     1 x van buitenste stof 
9 - rechter klep-kant          1 x van buitenste stof 
10 - klep      1 x van buitenste stof 
    2 x van voering (of 1 x buitenste stof / 1 x voering) 
 
Werkbeschrijving 

1. Knip de patroondelen volgens de kniplijst uit de stof. Leg de patroondelen voor het voorvak 
met de goede kanten op elkaar en stik de bovenkant. Knip de naadtoeslag wat af.                                                               

2. Keer de delen naar de goede kant, stik de bovenrand smal door en nog een keer ca. 2,5 cm 
vanaf de bovenrand. Zo heb je een tunnel gestikt voor het elastiek. Rijg het elastiek in de 
tunnel, maar stik het nog niet vast.   

3. Voor de sluiting met tassenband het smalle tassenband aan de uiteinden smelten met een 
aansteker. Stik aan beide kanten een stuk klittenband 1 cm vanaf het uiteinden: vouw de 
laatste centimeter van het tassenband onder het klittenband. Doe dit ook aan de andere kant 
van het tassenband. Stik het klittenband rondom goed op het tassenband vast.   

4. Speld het stukje tassenband met klittenband midden op de tasklep-onderkant. Het 
klittenband wijst naar boven. Stik het onderste stuk klittenband in een vierkant op de zak vast.      

5. Speld het voorvak op het grote hoofdtasdeel, begin daarmee middenonder.           

6. Stik het voorvak rondom smal langs de rand vast. Begin aan de rechter kant en zet daarmee 
gelijk het elastiek goed vast. Trek het elastiek aan de andere kant van de tunnel zo ver aan, dat 
het voorvak wat golft. Zet deze kant van het elastiek ook vast. Maak naar wens een sluiting in 
het midden met een stukje klittenband of een drukker.          

7. Nu is de klep aan de beurt: werk de deelnaden van de klepdelen af met een zigzagsteekje of 
de locker. Leg de rits met de goede kant op een deelnaadkant. De tandjes wijzen naar beneden. 
Stel je naald helemaal naar links in of gebruik een ritsvoetje. Stik de rits vast en doe hetzelfde 
met het andere klepdeel. Stik de rits aan de goede kant smal door.                                                                                                             

8. Voor de sluiting met tassenband het brede tassenband aan de uiteinden smelten. Rijg een D-
ring om het band en vouw het band 3 cm naar binnen. Speld het vast of plak het met Stylefix 
vast. 

9. Speld het brede tassenband midden op de tasklep: het open einde wijst naar boven en het 
andere einde met de D-ring zit net een centimeter boven de onderkant, de D-ring hangt over 
de rand. Stik het tassenband smal langs de zijkanten op de klep en stik hem vlak boven de D-
ring met een dubbele naad door.             

10. Speld de klepbovenkant met de verkeerde kant op de goede kant van het eerste voeringdeel 
en stik ze rondom op elkaar. Leg dan de klep met de goede kanten op elkaar op het tweede 
voeringdeel (naar wens kan dit ook het tweede deel van buitenste stof zijn) en stik de 
zijkanten en de onderkant op elkaar. Knip de naadtoeslag bij de rondingen wat korter. Keer de 
klep door de bovenkant en duw de hoeken netjes uit. Stik de klep smal langs de kant helemaal 
rondom door.    

11. Speld de klep midden op de bovenkant van het tassenhoofdgedeelte en stik hem smal langs 
de rand vast. Wil je een gespsluiting , bevestig die dan nu op de tas.                                                      

12. Maak de tas verder af zoals beschreven bij het basismodel. 
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Groot uitvouwbaar voorvak              
 Dit grote voorvak is heel handig: er kan niet alleen een hele verschoningsmat in, je kunt er ook je 

tablet in kwijt of sportschoenen!                      
Het crème-/stiftenvak kan binnen in de tas of in het voorvak gemaakt worden. Veel kleine spulletjes 
zoals crème, ballpoint, handwerkspullen en heel veel andere dingen zitten daar veilig. De  
verschoningsmat kan los in de tas of in het grote voorvak met elastiek worden opgeruimd. Maar je 
kunt hem ook met drukkertjesband in het uitvouwbare voorvak vastmaken, om te wassen, haal je 
hem zo weer los!  
Maak dit voorvak het beste van afwasbare stoffen zoals geplastificeerde katoen. 
 
Door het toevoegen van het uitvouwbare voorvak aan de tas, kun je deze ook weer aanvullen met 
verdere “bouwsteentjes” zoals een ritsvak, een bol vak en/of een crème/stiftenvak. Bedenk van te 
voren goed, welk deel van de tas hoe gemaakt gaat worden. Een beetje naaiervaring is dan wel 
wenselijk.                   
 
Kniplijst groot uitvouwbaar voorvak            
1 – hoofdgedeelte     2 x van voeringstof           
11 – verbindingsstuk     1 x van de buitenste stof 
12 – creme-/stiftenvak                          1 x van voeringstof (aan de stofvouw) 
Verschoningsmat op maat knippen:  
35 cm x 62 cm (incl. naadtoeslag) 2 x van voeringstof 
     1 x uit volumevlies 
Naar wens nog andere vakken, kijk voor de desbetreffende kniplijsten bij de bouwsteentjes zelf. 
 
Werkbeschrijving 
Knip alle patroondelen volgens de kniplijst uit de stof. 
 
Creme-/stiftenvak 

1. Vouw het patroondeel bij de stofvouw dubbel, de goede kant binnen. Stik de kanten dicht 
maar laat aan één kant een stukje van ca. 6 cm open om te keren. Knip de hoeken schuin weg.        

2. Keer de stof en stik de beide lange kanten door. Vouw de onderkant volgens de patroontekens 
naar boven om. Speld hem vast. Speld breed elastiek ca 2 cm onder de bovenkant vast. Stik 
het elastiek op gewenste afstanden door, afhankelijk van de spulletjes die strakjes in het vak 
opgeborgen moeten worden. Stik het elastiek met smalle zigzagnaadjes door. (trensjes) 

3. Vouw de uiteinden van het elastiek om het vakje heen en stik het vak op een hoofdgedeelte 
van voeringstof. Stik het vak nog een keer in het midden verticaal door. Verstevig de 
naadeinden met een trensje.                                    

 
 Groot uitvouwbaar voorvak       

1. Voor het grote voorvak heb je twee hoofddelen nodig, dezelfde als waar het basismodel van is 
gemaakt: één van de buitenste stof en één van voering. (Aan beide kanten van dit 
uitvouwbare voorvak kan nog een extra ritsvak of een bol vak met elastiektunnel worden 
gemaakt). 

2. Als er een verschoningsmat in het voorvak moet komen, moet er op het voeringdeel een 
strook drukkertjesband genaaid worden. Knip daarvoor 35 cm drukkertjesband af. Plak stylefix  
aan de kant met de gaatjes. Vouw de uiteinden 5 mm naar binnen en stik het band ca. 4 cm 
van de randen vandaan rondom met een ritsvoetje vast.  
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3. Rijg twee runnertjes op een eindeloze rits, ze moeten in spiegelbeeld open gaan. Knip de rits 
precies op de juiste lengte af. Vouw het verbindingsstuk in de lengte dubbel, de goede kant 
binnen. Vouw het eerst om één ritseinde (de korte kant van de stofstrook bedekt de hele rits 
onder en boven!) Stik de strook om de rits vast. Stik dan het andere uiteinde van de rits aan de 
andere kant in de verbindingsstrook. Let goed op dat de rits niet gedraaid zit. 

4. Vouw het verbindingsstuk naar de goede kant en stik de lange open kant dicht.                         
Speld de rits boven en onder in het midden van het tashoofddeel van buitenste stof (van het 
basismodel) vast. De tandjes van de rits wijzen naar de stof van de buitenkant. 

5. Stik eerst de rechte boven- en onderkant smal op de tas. Dan de rits gelijkmatig langs de 
kanten van het tasdeel spelden en ook vastnaaien. Vouw in de hoeken de rits een beetje in 
elkaar en naai heel voorzichtig.                    

6. Vouw in de hoeken de rits in plooien en speld ze aan het buitenste tasdeel vast. Leg het 
voeringdeel met het drukkertjesband (en naar wens een ritsvak enz.) met de goede kanten op 
elkaar op het tasdeel met de rits. Speld het voeringdeel rondom vast en let daarbij op, dat de 
ritshelft van de andere kant los tussen de lagen stof blijft.                              

7. Stik de lagen rondom op elkaar vast. De stof van de buitenkant ligt daarbij bovenop en stik nu 
ca 1 mm naaste de eerste naad. Laat aan de onderkant een stuk van ca. 15 cm open om te 
keren.     

8. Trek de hoeken door de opening naar buiten en kijk of de rits nergens per ongeluk is 
meegestitk. Keer dan het hele voorvak. Duw de naad netjes naar buiten en stik hem smal 
langs de kant op de buitenste stof rondom door. Sluit daarbij de keeropening.                      

9. Speld de tweede ritshelft op het hoofdtasdeel van voeringstof met evt een crème-/stiftenvak. 
De achterkant van de rits ligt op de goede kant van de voeringstof.                         

10. Stik de rits rondom vast zoals beschreven bij stap 5.                     

11. Dit grote voorvak is nu een deel van het basismodel geworden. Vouw de randen van het 
voorvak naar binnen en speld ze vast om de tas verder in elkaar te kunnen zetten.                      

12. Maak de tas verder zoals beschreven onder het basismodel. Bij het vastnaaien van het 
voorvak wordt de rits automatisch mee gestikt. Vouw daarvoor het ritsband weer in de 
hoeken in plooien en speld ze aan het hoofdtasdeel vast. 

 
Verschoningsmat 

1. Als je wilt dat je de mat in de tas kunt vastdrukken, knip dan drukkertjesband af iets ruimer 
dan    de breedte van de smalle kant van de mat. Let op dat er geen drukkertjes op de 
naadtoeslag komen.  

Plak  stylefix op de achterkant van het drukkertjesband met nopen en plak het band op de 
kant van de verschoningsmat die straks de achterkant worden. Plak het band ca. 1,5 cm vanaf 
de rand.            

2. Stik het drukkertjesband rondom vast met behulp van het ritsvoetje.        

3. Leg beide stoffen met de goede kanten op elkaar en leg ze op het volumevlies. Speld de drie 
lagen op elkaar en stik rondom. Laat aan één kant een stukje open van ca. 15 cm om te keren. 
Knip de hoeken schuin weg.        

4. Keer de mat, duw de hoeken goed uit en stik hem rondom smal door. Sluit daarbij de 
keeropening. Stik de mat nog een keer rondom door ca 1 cm naast de eerste naad en naast 
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het drukkertjesband zodat het aan twee kanten naast de drukkers is doorgestikt, onder en 
boven.  

5. Vouw de mat op en klik hem in het grote voorvak vast. KLAAR!!                             

ONDERVERDELINGEN 
Deze onderverdelingen zijn gewoon geniaal, want ze kunnen steeds weer naar wens aangepast 
worden. Is de tas niet meer nodig als luiertas, kan de tas zonder onderverdelingen verder als 
logeertas. Kleertjes, doekjes en de nodige was kan er gemakkelijk in. Natte sportkleren kun je 
gemakkelijk apart houden van de schone dingen, de onderverdelingen kunnen recht, schuin of ook 
maar aan één kant vastgemaakt worden, net zoals je wilt en afhankelijk van wat je mee wilt nemen.  
De vakken zijn heel simpel met drukkertjesband te maken. Ipv drukkertjesband kan ook klittenband of 
losse drukkertjes gebruikt worden.  
 
Kniplijst   
13 – onderverdelingen  2 x van buitenste stof per vakje of      
    2 x voering , 1 x vlieseline, als de voering erg dun is.        
 
Werkbeschrijving 

1. Als het basismodel met onderverdelingen gemaakt moet worden, maak dan de basisdelen van 
de tas van de voeringstof en dan kun je geen ritsvak binnenin maken of een ander vak aan de 
binnenkant.          

2. Per deelvak twee stukken stof volgens de kniplijst knippen. Gebruik je dunne stof, verstevig die 
dan per deel met vlieseline.                           

3. Plak twee stukken drukkertjesband met noppen volgens de patroontekens op twee tegenover 
elkaar liggende kwadraten. De drukkers moet vlak boven de onderkant en vlak onder de 
bovenkant komen.                                                                      

4. Stik het drukkertjesband smal langs de rand door. Knip het teveel aan de zijkanten af en smelt 
de uiteinden. Leg het vierkant met de goede kanten op elkaar op een tweede vierkant: speld 
en stik ze op elkaar maar laat aan één kant een stukje van ca. 5 cm open om te keren. Knip de 
hoeken schuin weg. 

5. Keer het vierkant, duw de hoeken en randen goed uit en stik het vierkant rondom door. Stik de 
keeropening mee dicht. Stik nog een keer 2 tot 3 mm naast het drukkerband de stof door. 
Maak nog meer van deze vierkantjes naar wens hoeveel vakjes je wilt hebben in de tas. 

6. Teken  op de beide voeringdelen van de tas van het basismodel vier dwarslijnen volgens de 
patroontekens en geef ook aan beide kanten het midden aan. 

7. Plak Stylefix op alle lijnen en knip het drukkertjesband met de gaatjes op de juiste lengtes af. 
Het midden van de tas moet precies tussen twee drukkers vallen. Trek het beschermpapier 
van de stylefix af en plak het drukkertjesband er op. Door de gaatjes heen kun je de lijnen 
goed volgen.                  

8. Kijk voor de veiligheid met behulp van een klaar vierkantje of de afstanden tussen de bandjes 
goed zijn en pas eventueel nog wat aan. Stik dan het drukkertjesband met het ritsvoetje vast. 

9. Maak de tas verder zoals beschreven bij het basismodel. Druk de vakjes op de gewenste 
plaatsen vast in de tas. De vakjes zijn iets breder dan de tas. Dat is expres zo gedaan, zo blijven 
de spullen ook in een volle tas goed op zijn plaats!    

10. KLAAR!!!  


