3-in-1:
de 90-minuten strandzak van Eloleo in 3 maten

Vragen of suggesties? Aarzel niet om me te contacteren via veerle@196.be.

Disclaimer: deze handleiding is voor persoonlijk gebruik bedoeld. Aarzel niet om ze te gebruiken voor jezelf of om er cadeautjes voor anderen mee te maken.
Creaties voor een goed doel verkopen is - in kleine oplage - toegestaan als de opbrengst integraal naar dat goed doel gaat.
Het is niet toegestaan om deze handleiding voor commerciële doeleinden te gebruiken.
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Knipschema:
XL
L
M

handvaten: 15cm x 90cm
handvaten: 14cm x 90cm
handvaten: 12cm x 90cm

knip 6x
knip 6x
knip 6x

(je maakt met deze stukken 2 vlechten)
(je maakt met deze stukken 2 vlechten)
(je maakt met deze stukken 2 vlechten)

8cm
XL

zakdeel: 135cm x 75cm
knip 2x: 1x in buitenstof en 1x in voeringstof
koker omvouwen voor de handvaten: 5cm
bodem naar binnen vouwen: 12cm

L

zakdeel: 125cm x 70cm
knip 2x: 1x in buitenstof en 1x in voeringstof
koker omvouwen voor de handvaten: 5cm
bodem naar binnen vouwen: 11cm

M

zakdeel: 110cm x 62cm
knip 2x: 1x in buitenstof en 1x in voeringstof
koker omvouwen voor de handvaten: 4cm
bodem naar binnen vouwen: 11cm

17cm
7cm
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20cm

18,5cm
7,5cm
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Werkbeschrijving:
De juiste afmetingen staan per tas op het knipschema op p.2 vermeld. De bijhorende werkbeschrijving is voor alle drie de tassen net hetzelfde. Je vindt alle details op de blog van Eloleo:
http://eloleo.blogspot.be/2011/06/handleiding-90-minuten-strandzak.html

Nog enkele handige weetjes voor je aan de slag gaat:
-

Dit project is voor iedereen haalbaar, zeker ook voor beginners.
Gebruik gewoon katoen, neem geen te dikke stof.
Deze tas is het ideale recyclage-project; ze kan ook perfect gemaakt worden van een mooi laken uit de kringloopwinkel.
Heb je een stuk stof beschikbaar dat iets groter of kleiner is dan de opgegeven afmetingen, dan is dat ook prima. De aangegeven maten gelden als richtlijn.
Gebruik je buitenstof waarbij de richting van de print belangrijk is, zorg er dan voor dat je print niet ondersteboven komt te staan op één van de zijden van je tas.
Om dit te vermijden volg je deze stappen bij het knippen van je buitenstof: 1. knip je buitenstof zoals aangegeven in het knipschema
2. vouw deze rechthoek in twee, waarbij de korte zijden op elkaar liggen
3. knip de lap stof door op de vouw, je krijgt hierbij twee lappen stof die even groot zijn.
4. leg de twee lappen stof met de goede kanten op elkaar
5. zorg er nu ook voor dat de tekening op beide lappen stof op dezelfde manier georiënteerd zijn (bovenkant tekening = bovenkant van
beide stofdelen)
6. naai de lappen aan elkaar aan de onderzijde van de tekening, doe dit op persvoetbreedte
7. strijk de naad open. Deze naad vormt de onderkant van je tas. Ter illustratie, de onderzijde van je tas zal er dan als volgt uitzien:

8. gebruik de nieuw aan elkaar genaaide lap als buitenstof
9. je binnenstof zal door deze ingreep ongeveer 1,5 cm langer zijn dan de buitenstof. Je knipt de binnenstof gewoon mee op maat van
de nieuwe buitenstof.
10. volg vanaf nu opnieuw de handleiding voor het ineen zetten van de tas
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