
Beauty VoF - Kwaliteit voor de ModeMaker met Ambitie 

 
 

Patroon met beschrijving 
 

Naam: Glamping tas 

Met het nieuwe product: STYLE VIL FIX 
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Benodigdheden 

Katoen in 2 kleuren. 50 cm.van elke kleur, 

1 deelbare rits van 80 cm minimaal passend bij de buitenstof 

1 rits 25 cm passend bij de binnenstof 

1 stuk klittenband minimaal 30 cm 

Rest elastiek van 1 of 2 cm breed 

Stylevilfix 40 cm 

G700 Plakkatoen voor versteviging van de binnentas 1 meter 

Hangornament. (kan sleutelhanger o.i.d. zijn) 

 

Neem alle patroondelen op ware grootte over. Zie laatste bladzijde! 

Knip ze uit de daarvoor bestemde stof met naad 1 cm rondom. 

 

Verstevigen: 

De 2 buitenkanten incl. naden ook uit Stylevilfix knippen en opstrijken. Koud 

laten worden voor maximale hechting. Doe dit ook met de Bodemstrook 

buitenstof. Bewaar voor later. 

 

Alle binnenkant delen worden verstevigd met de G700 plakkatoen alvorens 

het verder te verwerken. Ook af laten koelen voor het beste resultaat. 

Verstevig ook de sluitritsstrook, klep A en de hengsels van de buitenstof. 
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Binnenonderkant: 

 

1. Zet de rits van 25 cm aan elke kant van de (D) binnenonderkant vast. 

Stik de naden plat op de rits voor versteviging. 

  
2. Ga verder met dit patroondeel door de ( C ) binnen onderkant zak 

dubbel te strijken met de goede kant buiten. Stik een strook 

klittenband (harde kant) direct langs de vouwrand vast. Leg op (D) de 

rafelrand gelijk met de afgeronde onderkant   
  

3. Stik nu verticale lijnen om zakken te creëren. Afmeting naar wens. 

  
4. Leg beide delen klep A goede kant op elkaar en stik de naad af. Laat 

de rechte bovenkant open. Draai om en strijk plat. Stik eventueel 

door.  Stik nu een strook klittenband (zachte kant) op de achterkant 

van de klep vlak bij de onderrand.   
  

5. Leg klep A met rafelrand en klittenband boven tegenover zak C 1 cm 

tussenruimte. 

  
6. Stik de klep vast met kleine steken en knip de naad kort af. Leg de 

klep naar beneden, stik door zodat er geen rafels meer zichtbaar zijn. 

Kijk goed of het klittenband sluit.   
  

7. Zet nu tussen de klep en de rits ongeveer 10 cm van elkaar 2 stukjes 

elastiek vast net tussenruimte voor allerlei kwastjes, kam, lipstick, 

eyeliner etc. Verstandig om de gewenste items als maat te nemen, 

zodat het naar eigen wens kan worden gebruikt.   
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8. Plaats nu (DD) achter het kant en klare (D) en stik rondom vlak op de 

rand door om het op elkaar te houden. Bewaar voor later. 

 

 

 
 
Binnen bovenkant: 

1. Vouw (B) dubbel zodat het 13 x 30 wordt. 

  
2. Leg rafelrand (B) gelijk met onderrand binnen bovenkant. 

  
3. Stik verticale lijnen om zakken te creëren. Afmeting naar wens. 

Bewaar voor later. 

 

zie de foto op de volgende pagina 
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Sluitritsstrook: 

Zet elke kant van de deelbare rits tussen 1x buiten en 1 x binnenstof. Goede 

kant op goede kant. 

Draai om en strijk plat. Controleer of de rits goed sluit en de stroken recht 

tegenover elkaar zitten. 

Stik door en strijk nogmaals plat. Bewaar voor later. 
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Handvatten: 

Stik de handvatten goede kant op goede kant op elkaar. Strijk naad open. 

Draai om en strijk plat. Stik beide kanten door. Bewaar voor later. 

 

 
 

 

 

 

Samenstelling van de Glamping tas. 

1. Leg op elke buitenkant een handvat rafelrand of rafelrand in een 

lus,maar doe het hangornament eerst om 1 van de handvatten heen. 

Dit wordt de voorkant van de tas, maar is de onderkant als hij open 

hangt.  
2. Stik vlak op de rand vast. 

3. Zet 1 van de sluit rits stroken goed op goed op een van de 

buitenkanten. Doordat de rits deelbaar is kan je heel gemakkelijk 

deze stroken aannaaien. Let wel op laat het uiteinde van de rits een 

stukje uitsteken. Dit knippen de later af. Herhaal met de tweede 

strook. 
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Check of het geheel goed wil sluiten en of de onderkanten aansluiten. 

 

 

 

4. Let nu op de buitenkant met het hangornament er aan goede kant met 

rits strook bovenop neer en leg hierover heen goed op goed de kant en 

klare binnenonderkant. Stik langs de rits strook alles weer op elkaar.  

Draai om en check of de binnenkant goed zit zonder plooien  etc.   
 

 

op de volgende pagina staat de foto   
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5. Doe hetzelfde met de andere buiten en binnenkant. Ook hier is het 

deelbaar zijn van de rits heel makkelijk in de verwerking. 
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6. Zet de bodemstrook van de buitenstof met Style-Vil Fix tussen de twee 

buitenkanten, goed op goed. 

7. Zet 1 lange kant van de bodemstrook binnenstof goed op goed vast en stik 

over dezelfde stiklijn. 

 

 

 

 

   

Beauty VoF  - Tussenkoelen 1 - 9753 KX haren (gn) 

tel/whatsapp: 06-30746623 email: annettebeautyvof@gmail.com 



Beauty VoF - Kwaliteit voor de ModeMaker met Ambitie 
8. Met alle naden naar buiten stik nu de zijkanten van de bodemstrook aan 

de ritsstrook vast. Er ontstaat nu een soort etui. Controleer alle aspecten 

voordat je de resten van de ritsstrook afknipt. 
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9. Zet handmatig de binnenbodem strook met een inslag vast. 

 

10. je Glamping tas is nu klaar! 

 

 

Veel Glamping plezier! 

 

 

Zie voor het patroon de volgende bladzijde 
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Dit document is gemaakt door Beauty VoF 
en mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of op 

één of andere manier gedupliceerd worden 
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