
Make-up tasje met 

Dresden plate 

Materialen  

9 stofjes van 12,5 x12,5 cm  

Achtergrondstof wit met zwarte stippen 32 x 32 cm  

voering 32 x 32 cm  

voor de bies, schuin gesneden, 6,5 cm breed, 110 cm 

lang  

Witte rits 22 cm 

Wollen batting 33 x 33 cm 

 

1. Voorbereiding - Vouw de zwart/witte stof in vieren 

en strijk de vouwen. Vouw de stof open en trek de 

template 4 keer over op de achterkant van ieder kwart, 

waarbij het een stropdassen cirkel wordt. 

Stropdas maken - Snij de 8 van de 9 stofjes doormidden 

en maak van deze 16 stukjes een ‘stropdas’. Vouw de 

korte zijde van een stofje van 12,5 x 6,2 cm  dubbel met 

de goede kant tegen elkaar. Stik langs 1 van de korte 

kanten. Vouw de goede kant naar buiten. En strijk glad. 

 

2. Piecen -  Leg er twee op elkaar en speld die op de 

zwart/witte stof. Stik aan de achterkant langs één lange 

zijde. Open vouwen en strijken. Dan de volgende 

stropdas plaatsen en stikken. 

Appliqueer de punten met de hand. 

De middencirkel - Knip de cirkel zonder naad uit H250. Strijk 

deze mal op de achterkant van het overgebleven stukje stof. 

Knip de stof uit met naad. En vouw de naad om de mal. 

Appliqueer de cirkel op de stropdassen. 

 

3. Sandwichen en quilten - Leg de drie lagen op elkaar en rijg 

de lagen op elkaar. Quilt langs de cirkel en langs de 

stropdassen. Snij of knip de cirkel rond.  

 

4. De bies - Strijk de bies dubbel met de goede kant naar 

buiten. Stik voetje breed op de buitenkant van het tasje. Het 

startpunt van de rits is aan de onderkant/bodem van het tasje, 

Vouw de bies om en zet die met de hand vast aan de 

binnenkant. 

De rits - De rits start 6 cm vanaf de bodem gezien. Rijg en stik 

met de hand eerst een kant. De tandjes lopen gelijk met de 

rand van de bies. Andere helft van de rits gaat op dezelfde 

manier. Naai de resterende openingen dicht. 

De hoeken naar binnen - Het tasje heeft naar binnen gewerkte 

hoeken. Daardoor ontstaat de bolle vorm en krijgt het tasje een 

bodem. Daarvoor vouw je de hoeken naar binnen zoals op de 

foto. Stik het naadje en zet de punt met de hand vast. 

 

Hulp nodig? 

Komt u er niet uit,  

stel uw vraag via  

www.quiltwebshop.nl 

 




