Moeilijkheidsgraad: middel



Benodigde tijd: ca. 4-5 uur



e
l
d
e
e
N
h
Punc

minitas

Materiaal:

 borduurring
 voering
 Punch Needle
 vliesline
 stevige katoenen stof  wol

 rits 24 cm
 borduurnaald, pen
 naaimachine, naaigaren

 Knip de volgende onderdelen op maat:
Buitenste stof: (Let op! Op maat snijden na het punchen)
2 x 26 cm x 19 cm
2 x 4 cm x 4 cm
Voering:
2 x 26 cm x 19 cm
Vliesinleg:
2 x 24 cm x 17 cm
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 De belettering en de bloem worden op de voorkant in het roze gepuncht. Enkele details in oranje worden aan het eind geborduurd.
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 Span het bovenste deel van de stof in het

frame, zorg voor een goede spanning, dit
vergemakkelijkt het verdere werk. Breng
vervolgens het motief met het opschrift over
op de voorkant van de stof.

 Strijk indien mogelijk het 1e op maat geknipte stuk vliesline op de achterkant

van het motief voordat je het motief uit het frame haalt. Knip vervolgens de
voor- en achterkant van de tas uit met een naadtoeslag van ca. 1,5 cm en stik de
randen met een zigzagsteek. Strijk het 2e stuk vliesline op de boven stof voor
de achterkant van de tas.

 Bereid dan de rits voor. Vouw hiervoor de tegenoverliggende randen van de
 Punch de letters vanaf de voorkant in de stof,
zodat de lussen aan de achterkant van de
stof zichtbaar zijn. Punch daarna de bloem,
ook hier wijzen de lussen later naar de binnenkant van de tas.

kleine vierkantjes (4 cm x 4 cm) naar het midden en vouw dan alles weer in het
midden om een soort (niet rekbare) biasband te krijgen. Leg het 1e gevouwen
bandje haaks op een uiteinde van de rits - de rits ertussen leggen - en door alle
drie de lagen stikken. Naai de 2de gevouwen band op dezelfde manier aan het
andere uiteinde van de rits. De uiteinden van de rits zijn nu vastgezet met de
kleine biasband.

 Leg een lange kant van de rits met de goede kanten op elkaar op een boven-

 De meeldraden in oranje worden ook op de

voorkant van de stof gepuncht. De kleine
stampers daarentegen worden vanaf de
achterkant van de stof gepuncht, zodat
de lussen aan de voorkant zichtbaar zijn.
Borduur vervolgens de kleine lijntjes op de
bloemblaadjes met de hand met een rechte
steek en het midden van de bloem met een
knoopsteek.

ste rechte rand van de voorkant en naai hem vast. Leg een stuk voering met
de goede kanten op elkaar aan de voorkant - de rits zit ertussen - en naai de
genaaide naad weer vast. Vouw de voorkant en de voering terug zodat de rits
zichtbaar wordt. Naai dan ook de andere kant van de rits aan de achterkant en
het 2de stuk voering vast (op dezelfde wijze).

 Open de rits, leg de voeringstukken met de goede kanten op elkaar en naai ze

aan de zijkanten en de onderkant aan elkaar, hierbij aan de zijde van de voering
een opening laten voor het omdraaien. Leg de stukken van de bovenste stof
ook met de goede kanten op elkaar en naai ze aan elkaar. Draai de tas om en
sluit de opening met de hand met een matrassteek. Duw dan de voering in de
tas.
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Patroon:
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