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Swing

Wat heb je nodig?
• Stevige canvasstof: 60 cm
• Bijpassend garen

snelle shopper

Dit is het ideale beginnersproject. De tas is  
eenvoudig te maken, snel klaar en superhandig. 
Maak een matching tas met je outfit of naai er 

eentje voor je vriendin haar verjaardag!

#easyfashion
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2. Speld de zijnaden en onderrand van beide delen 
van de tas met de goede kanten op elkaar en stik vast. 
Strijk de naden open.

3. Vouw nu de hoek open en speld de gestikte zijnaad 
op de ondernaad. Stik de hoek. Doe dit ook met de 
andere hoek.

DE SCHOUDERLINTEN
4. Speld de lange zijden van de schouderlinten met 
de goede kanten op elkaar en stik vast.

Wat moet je knippen?

• Tas Swing (T):  
2 × in stof

• Schouderlint Swing 
(SL): 2 × in stof

Naadwaarde
1 cm rondom alle delen

Werkwijze

DE TAS
1. Werk alle randen behalve de bovenrand af met een 
zigzagsteek of overlock.

Wil je tijd 
sparen, gebruik dan 

2 × 56 cm tassenband 
(breedte 3 cm) i.p.v. het 

patroon voor het schouder-
lint. Je naait die band aan je 

tas zoals aangegeven bij 
de schouderlinten.

patroon-
blad 1 
peach
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8. Strijk de bovenrand 1 cm om naar de averechtse 
kant van de tas. Strijk nogmaals 3 cm om en stik vast 
net naast de omgestreken rand.

9. Vouw het lint naar boven, speld het vast en stik nog 
eens rondom de tas op 2 mm van de bovenrand, zo-
dat de linten mee vastgestikt worden. Keer de tas bin-
nenstebuiten. Strijk je tas nog even netjes op en je 
bent klaar!

Stik één van de 
korte kanten dicht en 

keer het lint met behulp 
van de steel van een houten 

lepel! Maak de korte         
kant na het stikken  

terug open met  
je tornmesje.

5. Keer het lint binnenstebuiten langs de korte kant 
van het lint.

6. Strijk het lint plat en stik het lint door, aan de goe-
de kant, aan weerszijden van het lint op 2 mm van de 
randen.

7. Speld de korte kanten van het lint op de bovenrand 
van de tas, tussen de merktekens, aan de goede kant 
van de tas. Let goed op dat het lint niet gedraaid zit. 
Stik het lint vast op 1 cm van de rand.



Onah
heuptasje



Onah

Wat heb je nodig?
• Stevige canvasstof: 25 cm
• Bijpassend garen
• Voeringstof (niet rekbaar): 25 cm
• Rits lengte 30 cm: 1 stuk
• Tassenband 30 mm: 1 m
• Tassenclip 30 mm: 1 stuk
• Schuiver 30 mm: 1 stuk

heuptasje

Heuptasje, Fannybag, Bum bag, Cross over, 
deze tas heeft veel namen en is superhandig 

voor uitstapjes. Net groot genoeg voor je mobiel 
en wat extra’s. En een nieuwe naaiuitdaging 

want er zit een rits in! Niet zo eenvoudig, 
maar je kunt het best!

#easyfashion
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Als u opmerkingen of vragen hebt, dan kunt u contact opnemen  
met onze redactie: redactielifestyle@lannoo.com.

© Uitgeverij Lannoo nv, 2020
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ISBN: 978 94 014 7161 9

Registreer u op onze 
website en we sturen u 
regelmatig een nieuws-

brief met informatie over 
nieuwe boeken en met 
interessante, exclusieve 

aanbiedingen.

www.lannoo.com
www.madamecreatief.com

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt  
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere 
manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De au-
teursrechten voor alle modellen en patronen zijn eigendom van Evelien Cabie. De 
modellen en patronen in dit boek mogen dan ook niet gekopieerd worden of voor 
commerciële doeleinden gebruikt worden. 

Indien u een workshop wilt organiseren rond deze modellen, gelieve contact op te 
nemen met redactielifestyle@lannoo.com.

Modellen, tekeningen, werkbeschrijvingen en patronen

© Evelien Cabie – www.eveliencabie.com

Fotografie

Clair Obscur – www.fotografieclairobscur.com

Vormgeving

Leen Depooter – quod. voor de vorm. – www.quod.be

i.s.m. Katrien Annys (zetwerk)

Visagie

Evelien De Keukeleire – www.eveliendk.be

Shootlocatie

B&B Homey – www.homey-kortrijk.be 

Sponsoring stoffen

Framalo – www.framalo.be

#easyfashion


