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Materiaal:

 katoenen stof uni rood 90 cm
 katoenen stof uni oranje 90 cm
 katoenen stof flamingo 45 cm

 vlieseline 120 cm
 knippatronen

Instructies:
teken je de twee patronen op en knip je de twee vellen uit. Schets de
1. Eerst
stukken op de stukken stof – de kleine vellen teken je één keer op de ﬂamin-

gostof. Het grootte deel heb je in totaal 6 x nodig, 2 x in rood voor- en achterzijde en 2 x in oranje voor de twee binnenzijden, alsook 2x uit vliesline om te
verstevigen.

neem je de ﬂamingo-stof, vouw de lange zijde ongeveer 2 cm om en naai
2. Nu
de stof links op links bij de naadlijn samen. Het beste kun je dit stofdeel me-

verstevig je de rode stof3. Daarna
delen met vliesline, hiervoor leg je
teen netjes strijken.

Knutselidee

steeds het vlieseline deel op het
rode stofdeel en strijk je erover,
hierdoor versmelten de beide
delen.
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de volgende stap leg je de Fla4. Bijmingo-tas
op een rood stuk stof,
zodat de onderste korte rand van
de twee stoﬀen gelijk met elkaar
liggen, zet alles met spelden vast
en stik de delen bij de zijnaden.

als je het ﬂamingo-stuk in het
5. Tip:
midden stikt, krijg je 2 vakken.

neem je het 2e rode deel in de hand, leg hem met de mooie zijden op el6. Nu
kaar (rode deel + ﬂamingo tas) en stikt het geheel aan 3 kanten.
de hoeken 10 cm in. Hier7. Neem
voor draai je het aan elkaar genaaide deel uit, breidt het zo uit, dat
de naad aan de onderzijde naar
boven ligt en markeer de plaats,
op welke de naad 10 cm lang is –
vervolgens stikken.

zorg je voor de voering. Neem de oranje stofdelen en stik deze aan
8. Vervolgens
3 zijden.

bovenste tas (rode deel +
9. De
ﬂamingo-tas) steek je nu in de

oranje tas en naai je de bovenste
rand vast, daarna draai je het
geheel door de open gleuf en
hiermee is de tas gevoerd – daarna
strijk je alles zorgvuldig.

laatste stap bereidt je de hengsels voor. Hiervoor knip je 1 strook in rood
10.Bijen 1destrook
in oranje af met de afmetingen 8 x 140 cm en versterkt de twee
delen met de vlieseline. Leg de stroken op elkaar en stik ze links en rechts.
Het beste draai je de delen met een pollepel om en strijkt ze vervolgens. Nu
verdeel je de stoﬀen buis in het midden, zodat je 2 hengsels krijgt.
Tot slot sla je de uiteinden steeds
1 cm om, steek de hengsels op de
gewenste positie vast en stik ze
vast.

LET OP: Vergeet niet om aan de zijnaad 20 cm open te laten, zodat je de tas
later kunt draaien.
Ook hier naai je de hoeken weer af.
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2 x rood
2 x oranje
2 x vliesline

1 x ﬂamingostof
stiklijn
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