POTLODENTASJE
Benodigdheden voor een tasje van 25 potloden.
* 2 stukjes stof van 52cm op 38cm liefst normaal licht katoen, de dikte van baalkatoen.
* stukje lint of touw van 67cm
* stikzijde
* naaimachine, speldjes en krijtpotlood

Werkwijze
1* Leg de stukjes stof met de rechterzijde ( de goeie, bedrukte kant ) op elkaar. De goeie kant van de stof
zit dus binnenin! De brede kant (52cm) ligt onderaan.
2* Van het linkse punt meet je op de linkerzijde naarboven toe 20cm af, op dat punt komt het touwtje.
Het touw vouw je in twee gelijke delen en steek je tussen de twee lapjes op het afgemeten punt.
Er steekt een lusje touw uit de twee opeenliggende lapjes.
3* Speld alles vast en stik op 1cm van de boord van de stof, de lapjes aan elkaar vast. Houdt ergens een
stukje open van ongeveer 3 à 4cm. Overnaai eventjes aan de opening dwz ga even met je
naaimachine voor en achteruit op de zelfde plaats, zo scheurt het stiksel niet als je vervolgens
het tasje omdraait.
4* Draai het tasje om langs de opening , voor mooie hoekjes snij je een beetje stof weg van de naad
aan de hoekjes voor je het omdraait, houdt wel minimum 3mm over. anders scheurt het door.
Bij het omdraaien kan je voorzichtig met de achterkant van een penseel de hoekjes mooi uitduwen.
Strijk vervolgens de lapjes.
5* Het lapje ligt terug met de langste zijde onderaan en het touwtje ligt aan de linkerkant.
Stik nu een sierstiksel op 3mm van de rand, zo is de opening ook meteen dicht genaaid.
6* Meet van onder naar boven 8cm af links en rechts. Verbind beide punten met een krijtlijn en
stik ze ook.
Meet vanaf de gestikte lijn nog eens 18cm af teken opnieuw een krijtlijn en stik ze.
Nu heeft het zakje de vouwlijnen.
7* Vervolgens vouw je de onderste helft naar boven op de onderste stiklijk (die van 8 cm)
en meet je telkens van links naar rechts 2cm af tot op het einde om de ‘zakjes’ te maken waar de
potloden in passen.
Stik elke lijn, knip vervolgens de draadjes af, belangrijk is hier ook om telkens goed te overnaaien
boven en onderaan anders komen ze los!!
8* Op dit punt zou er normaal een netjes afgewerkt, mooi tasje moeten verschijnen.
Veel plezier en veel succes!!
* Extra tip, als je meerdere tasjes moet maken werk je best in serie, dat wil zeggen eerst alle lapjes snijden
dan bij alle lapjes stap 1, daarna stap 2, enz. Dat werkt iets sneller dan tasje per tasje af te werken ;-)
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