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Tas accessoires
Handleiding

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
Katoenen tas met hengsel, gecoat, roze, ca. 34 x 15 x 20 cm 957020 1

Katoenen tas met hengsel, gecoat, zwart/wit ruit motief, ca. 34 x 15 x 20 cm 957008 1

Katoenen tas met hengsel, gecoat, jade, ca. 34 x 15 x 20 cm 957019 1

Krukknopen om ergens aan te naaien, zilverkleur, ca. 13 mm, 6 paar 532271 1

alternatief

Veiligheidsspelden, roze, ca. 35 x 8 mm, 15 stuks 617667 1

Veiligheidsspelden, mintgroen, ca. 35 x 8 mm, 15 stuks 617678 1

Veiligheidsspelden, groenbeige, ca. 35 x 8 mm, 15 stuks 617656 1

Naaigaren, 20 spoelen van elk 500 m, verschillende kleuren, 20 stuks 729366 1

Katoenen stof 'Stippen', roze/neonrood, ca. 50 cm x 1,40 m 958587 1

Katoenen stof 'Stippen', zwart/wit, ca. 50 cm x 1,40 m 958598 1

Katoenen stof 'Confetti', mint/bont/zilver, ca. 50 cm x 1,40 m 958565 1

Katoenen stof 'Ruiten', wit/zilver, ca. 50 cm x 1,40 m 958576 1

Assortiment pluche en imitatiebont resten, ca. 500 g 502292 1

Aanbevolen materiaal/gereedschap
FABER-CASTELL potloden GRIP 2001, hardheid B, 12 stuks 447051 1

Huishoud- en naaischaar, 150 mm lang 361233 1

Brother naaimachine RL 417 621174 1

alternatief

Prym naai-, borduur -en stopnaalden set, 30 stuks 521382

Spelden, 10 g 521304 1

Magneetkussen om spelden te bewaren 521441 1
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Handleiding strik

Handleiding Wolk

1. Stof op ca. 90 x 110 mm afknippen.

2. De geknipte stof in het midden vouwen (onbedrukte kant is zichtbaar) en naai alle open stukken 

dicht. Let op: een kleine opening (ca. 20 mm) overlaten om de stof te kunnen keren. 

3. De stof in het midden zigzag vouwen en vast naaien.

4. Nu de mooiste kant uitzoeken en aan de andere kant komt dan de drukknop.

1. Sjabloon uitknippen.

1. Stof op ca. 150 x 90 mm afknippen.

3. De stof binnenstebuiten neerleggen, dubbel nemen, wolk erop en natekenen.

4. De wolk uitknippen en aan een kant de drukknop naaien. 

5. De wolk naaien. Om de stof te kunnen keren, aan een kant een stuk van ca. 60 mm open laten. Daar 

kunnen van een andere stof stroken in verwerkt worden.

TIP: De gewenste stroken uitknippen, dubbel nemen, binnenstebuiten naaien en naar de goede kant 

keren

zodat de bedrukte kant zichtbaar is. De stroken in de binnenkant van de wolk fixeren en vastnaaien.

Voor dat je begint is het belangrijk uit te zoeken welk gedeelte van de drukknop op de tas genaaid gaat worden 
en welk gedeelte op de accessoires. Zo kunnen de tassen er elke keer weer anders uitzien.
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Handleiding Lama/Kat

Handleiding houder koptelefoon oortjes 

1. Sjablonen uitknippen.

2. Stof op ca. 160 x 220 mm afknippen (of wat je wenst).

3. De stof binnenste buiten leggen, dubbel nemen, motief erop leggen en natekenen.

4. Beide vormen uitknippen. Op een kant van elke vorm wordt weer een drukknop genaaid. Gebruik 

het pluche of immitatiebont om mee te versieren en teken de gezichten. 

Nu kunnen de vormen dichtgenaaid worden. 

Let op: om te kunnen keren een kleine opening van ca. 20 mm vrijlaten. Daarna dichtnaaien. 

1. Sjabloon uitknippen.

2. Stof op ca. 120 x 120 mm afknippen.

3. De stof binnenste buiten leggen, dubbel nemen, motief erop leggen en natekenen.

4. Beide cirkels uitknippen. Aan een cirkel komt aan de rand (boven en onder) de drukknop. Nu beide 

cirkels met de verkeerde kant aan elkaar naaien. Let op: om te kunnen keren een kleine opening van 

ca. 20 mm vrijlaten. Daarna dichtnaaien.

Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team
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Sjabloon Kat
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Sjabloon Lama
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Sjabloon Koptelefoon oortjes houder
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Sjabloon Wolk
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