Romantisch tasje

Design Jeltje van Essen, Deventer 2014
Voor Quiltshop 100 rozen
De maten zijn ongeveer 28x28 x 8 cm,
7 x 4 x 4 inch.

Snij schema
Ruit stof voor het smocken 2 stukken van 55 cm x 15 cm,
Stof voor de buitenkant onder het
smockwerk
40 cm x 40 cm
Binnenkant stof
40 cm x 40 cm
Batting/quiltvulling
40 cm x 40 cm
Binnenkant bij beugel
2 stukken van 25 cm x15 cm
Hengsels
Stof of lint of keperband

2 x 60 cm lang
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Romantisch tasje
met beugel van 23 cm
Design Jeltje van Essen
Voor Quiltshop 100 rozen
www.quiltwebshop.nl
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Het Smocken 2x
Voorbereiding – Zie snijschema voor de maat. Zigzag de smockstof rondom
tegen het rafelen. Rijg 2 cm vanaf de kant met rijggaren op 6 plaatsen in
horizontale richting op 1,25 cm afstand door de stof, zodat 21 plooien
ontstaan. Trek de draden niet te strak aan aan en trek met een Sewline pen of
verdwijnstift 9 lijnen met een afstand van 1 cm, de bruine lijnen op de foto.

Het smocken zelf - Naai aan de voorkant op rij 1: 2 steken door de vouw van
plooi 1 en 2. Op rij 2: 2 steken door plooi 2 en 3. Op rij 1 2 steken door plooi
3 en 4. Enz.
--

Op rij 3: 2 steken door plooi 1 en 2. Op rij 2: 1 steek door plooi 2 en 3. Op rij
3 2 steken door plooi 3 en 4. Op rij 2: 1 steek door plooi 4 en 5 Enz.
--

Op rij 5: 2 steken door plooi 1 en 2, op rij 4: 1 steek door plooi 2 en 3 . Op rij
5: 2 steken door plooi 3 en 4. Op rij 4 1 steek door plooi 4 en 5. Enz.
Doe hetzelfde op rij 7 en 9. Verwijder de rijgdraden.

Speld de voering op het smockwerk. De onderkant van het smockwerk
blijft open. Stik zijkanten en de bovenkant op elkaar.

Sandwichen en quilten

Samenvoegen

Maak een sandwich van de rozenstof, de vulling en de binnenkant stof.
Quilt de sandwich.
Leg vervolgens de hengsels* in een U-lus op de goede kant van de sandwich
op 10 cm vanaf de zijkant. (*Afhankelijk van de beugel kunnen de hengsels
ook later aan de beugel zelf worden bevestigd.)
Speld hierop de brede kant van de geplooide stof.
Stik de zijkanten van de tas dicht . Vouw de hoeken aan de onderkant van
de tas in een punt met de zijnaad in het midden. Stik 4 cm vanaf de punt,
hierdoor ontstaat de bodem in de tas.

De tasbeugel
Maak een mal van stevig karton ,
die precies in de beugel past.
Knip de voeringstof op maat,
zie snijschema op pagina 4.
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Schuif de mal tussen het smockwerk en de voering. Rijg of speld langs de
onderkant van de mal om de mal op zijn plaats te houden. Is de stof in de
breedte te ruim, speld dan wat extra plooien aan de binnenkant tot de stof
strak om de mal zit.
Spuit lijm, bijvoorbeeld Aleene’s All Purpose Turbo Glue, in de beugel en
druk de stof in de beugel. Verwijder met water de overtollige lijm op de
beugel. Laat een uur of 2 drogen en verwijder de mal. Doe daarna de
andere beugel.

Naai aan de binnenkant de voeringen dicht.
Heb je vragen, neem dan gerust contact op met Quiltshop 100 rozen.
Veel plezier met uw romantische smock tas.
Jeltje@quiltshop100rozen.nl
Walstraat 90, 7411 GP Deventer
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