e
j
k
a
z
GSM
van stof

Materialen:

 GSM-zakje stof van katoen in oranje en rood
 volumevlies®
 klittenband
 qua kleur bijpassende

Werkwijze:
1.
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gemiddeld

Moeilijkheidsgraad:


ca. 1 uur

Benodigde tijd:



 klittenband
 stift, schaar
 naald, naaimachine
 strijkijzer, applicatie

Eerst moet je de maten van je mobiele telefoon opmeten. In ons geval is de
telefoon 10 x 6 cm groot. Knip de volgende stoﬀen c.q. het volumenvlies incl.
4 cm naadtoeslag uit:
Bovenzijde van de stof - 24 x 10 cm
Voering van de stof - 24 x 10 cm

Bovenzijde van de klep - 16 x 10 cm
Volumenvlies - 24 x 10 cm
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wordt de klep gemaakt: Leg daarbij de stof van de klep
2. Eerst
met de mooie kanten op elkaar (d.w.z. de mooie kant van de
stof aan de binnenkant ) en strijk de stof. Naai op een zijde van
de klep een 5 cm lang stuk klittenband, ca. 1 cm van de gesloten
rand. Deze zijde wordt de binnenzijde van de klep! Naai „het
voetje breed“ langs de rand, ca. 2 cm voor de stof eindigt naai
je een bocht, om de hoeken af te ronden. De open zijde van de
klep blijft voorlopig open. Je kunt hem intussen omdraaien en
strijken.

de voorkant van het zakje moet ook klittenband worden
3. Op
genaaid. Hiervoor naai je ook een 5 cm lang stuk klittenband

ongeveer 4 centimeter van de bovenkant in het midden op. Bij
het in elkaar naaien moet je erop letten, dat het klittenband bij
het sluiten van het tasje op elkaar komen te liggen!
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de korte zijde boven en onder aan elkaar. Nu leg je de
5. Naai
twee korte naden op elkaar - zie afbeelding rechts boven. Dan

naai je de beide lange zijden dicht. Bij de voering laat je een
kleine spleet voor het omdraaien open. Na het omdraaien naai
je de spleet met de hand dicht. Strijk het zakje VOORZICHTIG
en druk niet te hard met het strijkijzer- door de warmte verliest
het volumenvlies volume.

een geschikte applicatie en strijk deze in het midden van
6. Kies
de klep op. Voor een betere houvast kun je de contour ook met
een bijpassende kleur garen eenmaal rondom vastnaaien!

de delen nu als volgt op elkaar:
4. Leg
1.
volumevlies®
2.
3.
4.

bovenste stof (oranje stippen)
klep (omgedraaid en gestreken, ca. 1 cm smaller)
voering (rode stippen)

TIP voor ervaren naaiers/-sters:
Je kunt ook gemakkelijk een
koord of een lus voor de riem
mee vastnaaien!
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