Mo del

Fournituren
• Een rits met fijne plastic tandjes van 15 cm of langer.
• 3,5 m koord voor de rugriemen: geweven touw, biaislint of biais
lint met paspel ertussen. Kies biaislint van 18 à 20 mm.
• Optie koordlussen: nog 40 cm extra biaislint van 18 à 20 mm.
• Optie koordflapjes: 4 nestelogen met diameter 8 mm.
• Eventueel 2 koordstroppers om het dragen comfortabel te ma
ken voor kleinere kinderen. Zie tip hieronder.

Pat roon delen op de stof

3 Leg een uiteinde van de rits tussen het flapje, zodat er 1 cm
van de rits bedekt is. Stik 2 mm van de rand van het flapje, aan
de kant van de rits. Doe hetzelfde aan de andere kant van de rits.
Zorg ervoor dat er nog 10 cm van de rits zichtbaar is tussen de
flapjes.

Versteviging
• 25 cm dun plakvlies
TIP
Koordstroppers

De afgewerkte zak is ongeveer 37 cm hoog, 24 cm breed
en 10 cm diep.
Naadwaarde is inbegrepen.

Aan de bodem kan je kiezen voor koordlussen of koordflapjes om
de koordjes vast te maken.

Rugzakjes met stropkoorden zijn erg onhandig voor kleuters door
de lengte van het koord: de rugzak hangt vaak onder hun achter
werk te bengelen. Toch heb je die lengte nodig om de zak volledig
te kunnen openen. Stop daarom voor een kleuter twee koordstrop
pers onder de nestelogen of koordlussen. In gesloten toestand
kan je de koorden aantrekken, zodat de zak niet meer laag op de
rug van de kleuter bungelt. Houd wel rekening met de diameter
van de gaatjes in de stroppers als je koord gaat kopen.

Pat roon delen

Werk besch r ij v i n g
Stikken doe je op 1 cm, tenzij het anders wordt aangegeven.
• A - VOORZAKJE •
Hiervoor gebruik je delen 4 tot en met 7

1 Strijk beide delen 4 dubbel, vouw hiervoor de korte kanten
naar elkaar. Vouw weer open en strijk daarna beide korte kanten 1
cm om, zodat je een ‘flapje’ krijgt om de uiteinden van de rits af te
werken.
5 Doe de rits half open. Stik vlak naast de ritstandjes beide
stofdelen op elkaar met de ritsvoet. Wanneer je voelt dat de
trekker van de rits in de weg zit, zet je de naald in de stof, hef je
de ritsvoet op en schuif je de trekker onder de ritsvoet door naar
de andere kant. Je kan nu weer zonder probleem verder stikken.

• BUITENZAK •

Beno di g d heden
Hoeveelheid stof
• 30 cm stof 1
• 25 cm stof 2
• 20 cm stof 3
• 50 cm voeringstof
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Opt ies

4 Leg de rits bovenaan op de goede kant van een deel 6 en stik
ze dicht tegen de rand vast. Dit is een hulpstiksel om de rits op
haar plaats te houden. Je mag hiervoor een grotere steeklengte
gebruiken, en het kan met de gewone naaivoet. De rits is hele
maal dichtgetrokken.
Leg hier bovenop het andere deel 6 met de goede kant naar be
neden, zodat de rits bovenaan tussen de goede kanten van beide
delen 6 zit. Stik bovenaan vast met een hulpstiksel dicht tegen de
rand.

DEEL 1 bovenkant zak: 2x (neem de markeringen links- en rechts-	
bovenaan over op de verkeerde kant van de stof. Markeer
MV op de goede kant van de stof in de naadwaarde)
DEEL 3 onderkant zak: 2x (verstevig de gestipte zone van het
patroondeel. Neem de markering over op de goede kant
van de stof in de naadwaarde)
• VOORZAKJE •
DEEL 4
DEEL 5
DEEL 6
DEEL 7

afwerking rits: 2x
voorzak achterkant: 1x
voorzak boven de rits: 2x
voorzak onder de rits: 2x
• VOERING •

DEEL 8 voering: 2x (neem de markeringen voor het keergat over
op de verkeerde kant van de stof)
• OPTIES •
DEEL 2 koordflapjes: 2x (verstevig de gestipte zone van het
patroondeel)

2 Knip de rits vooraan en achteraan bij tot ze 12 cm lang is. Het
plastic of metalen einde en begin van de rits, de ‘onderstop’ en
de ‘bovenstop’, knip je weg. Let erop dat je de trekker van de rits
niet mee wegknipt. Naai het open einde van de rits met een paar
steken met de hand of de machine aan elkaar.
6 Vouw het deel 6 dat tegen de goede kant van de rits zit naar
boven. Doe de rits half open. Doorstik de hele rand op 1 mm.

7 Strijk nu het deel 6 aan de onderkant van de rits ook om.
Bevestig op net dezelfde manier beide delen 7 aan de andere kant
van de rits. De voorkant van het zakje is nu af.

2 Knip de hoekjes bij en keer om. Strijk het flapje en doorstik op
7 mm. Gebruik eventueel contrasterend garen als je het stiksel wil
accentueren. Doe hetzelfde met het andere flapje.

Ga naar D.
Leg deel 5 met de goede kant naar boven op tafel. Leg hierop
de voorkant van het zakje met de rits, met de goede kant naar
beneden. Zorg dat de onderrand gelijkligt met de onderrand van
de voorkant van het zakje. Doe de rits half open. Stik aan drie
kanten op 1 cm: de lange kant waar de rits het dichtst bij zit, laat
je open. Dun de naadwaarde overal uit. Knip de hoekjes bij en keer
het zakje om.

2 Leg hierbovenop een deel 1 met de goede kant naar beneden
en leg de onderrand gelijk met die van deel 3 en het voorzakje.
(maak je een stroplint met tunnel, dan hangt de tunnel dus onder
aan vast aan deel 1). Speld het geheel samen en stik vast op 1 cm.
Op de plaats waar je het ritszakje tussen beide lappen stof stikt,
ga je een paar keer op en neer ter versteviging.

6 Speld de stoffen weer met de goede kanten op elkaar om de
zijnaden te stikken. Laat de zone tussen de markeringen bovenaan
open, zoals op de ingezoomde foto. Doe dit aan beide kanten van
de zak en strijk de zijnaden open.

• C - KOORDLUSSEN •

Doorstik de drie gesloten kanten op 7 mm. De naadwaarde zit
nu aan de binnenkant netjes weggewerkt in dat stiksel. Knip het
zakje bovenaan bij, zodat de afgewerkte hoogte 12 cm bedraagt.
Je hebt nu een ritstasje dat nog open is aan de bovenkant. Leg
het even aan de kant.

9

1 Strijk 40 cm biaislint dicht en doorstik de beide lange kanten
op 2 mm van de rand. Knip daarna in 4 stukken van 10 cm. Het lint
is 42 cm lang dus je hebt aan weerszijden 1 cm over.

2 Leg deel 3 voor je met de goede kant van de stof naar boven
en de uitsparingen naar onder. Vouw een stuk lint dubbel en speld
vast onderaan de uitsparing, op 1,5 cm van de onderrand. Zet vast
met een zigzagsteek in de naadwaarde. Dit is een hulpstiksel om
de lus op zijn plaats te houden. Herhaal aan de andere uitsparingen.

• D - ASSEMBLAGE BUITENZAK •
Maak je koordflapjes? Ga naar B.
Maak je koordlussen? Ga naar C.
• B - KOORDFLAPJES •

1 Vouw deel 2 dubbel over de lange kant, maar druk de vouw
niet hard aan. Stik de zijkanten op 1 cm, naast de versteviging.

1 Leg een deel 3 voor je, met de goede kant naar boven en de
uitsparingen onderaan. Speld daarop het voorzakje met de rits
naar boven, zodat de linkerrand van het zakje gelijkligt met de
markering op deel 3. De onafgewerkte rand van het voorzakje ligt
gelijk met de bovenrand van deel 3. Stik vast op 0,5 cm.

3 Leg de stoffen open, strijk alle naadwaarde naar boven tegen
deel 1. Doorstik deel 1 op 2 mm van de rand. Het voorpand van de
zak is nu klaar.

7 Keer de zak naar de goede kant en meet op de zijnaad 4 cm
af van aan de bovenrand. Geef links en rechts van de zijnaden een
stiksel van 4 cm lang, op 0,5 cm van de naad. Dit stiksel zet de
naadwaarde vast. Doe dit aan beide kanten van de zak. Keer de zak,
zodat de goede kanten van de buitenzak weer op elkaar liggen.

Maak je koordflapjes, ga dan naar stap D8.
Maak je koordlussen, ga dan naar stap D9.

Stik de overgebleven delen 1 en 3 aan elkaar. Dit geheel is het
achterpand.

4

5 Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en
speld vast. Begin met spelden aan de overgang van stof 1 naar
stof 2: zorg ervoor dat die overgang in het voorpand exact op die
in het achterpand ligt.
Stik de ondernaad van stofrand tot stofrand. Strijk de naad open.

8 Maak nu de bodem in de zak. Trek onderaan een van de vier
kante uitsparingen in de stofdelen uit elkaar. Neem een koordflapje
en leg het met de minst mooie kant tegen de bodem van de zak,
zodat het midden van het koordflapje gelijkligt met de naad in de
bodem. De onafgewerkte rand van het flapje ligt tegen de rand van
de stof. Speld vast. Leg vervolgens de stoffen aan de uitsparing op
elkaar, zodat het flapje tussen de lagen stof gespeld zit. Duw de
naadwaarden van zij- en ondernaad open en speld op elkaar.

Ga naar D10.

9 Maak nu de bodem in de zak. Trek onderaan een van de
vierkante uitsparingen in de stofdelen uit elkaar, zodat de zij- en
ondernaad tegenover elkaar liggen. Steek een speld doorheen de
naden en speld ze exact op elkaar.
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8

ACTIE
q Stik vast op 1 cm, ga een paar keer op en neer op de plaats
waar je het flapje of de lussen tussen de stof stikt, ter verstevi
ging. Herhaal de voorgaande stapppen nu aan de andere uitspa
ring.

2 Draai het geheel door het keergat, zodat de goede kant
naar buiten ligt, en druk doorheen het keergat de hoeken van de
buitenstof goed uit. Strijk de bovennaad rondom. Naai het keergat
dicht: speld de stoffen aan de opening tegen elkaar en stik op een
paar mm van de rand over de volledige breedte van het keergat.
Maak een tunnel voor het koord door de bovenrand te doorstikken
op 2 cm.

• I - KOORD MAKEN •
Strijk het biaislint dubbel over de hele lengte. Stik het hele lint nu
dicht. Voor biaislint met paspel: stik het biaislint dicht op 2 mm
van de open kant, duw het paspel tijdens het stikken tussen het
biaislint, zodat de onafgewerkte rand van het paspel verstopt zit
tussen het lint.
• J - RIJGEN •

• E - ASSEMBLAGE VOERING •

1 Leg beide delen 8 met de goede kanten op elkaar en stik
de ondernaad. Laat het keergat open. Strijk de naad open. Leg
de stoffen weer met de goede kanten op elkaar. Speld en stik de
zijnaden op 1 cm en strijk de naden open.

Voor koordflapjes, ga naar G.
Voor koordlussen, ga naar H.

Knip het koord of biaislint in twee gelijke stukken. Rijgen doe je
met een veiligheidsspeld of rijgnaald.
• Begin onderaan, aan de nestelogen of koordlussen: stop het
koord door een van de ogen/lussen.
• Stop het koord daarna in de zak en rijg het er helemaal rond tot
het weer naar buiten komt aan dezelfde opening. Je komt hierbij
langs de tweede opening.
• Stop het daarna door het andere oog/lus naast het eerste.
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1 Plaats twee nestelogen in elk van de koordflapjes, tussen de
stiksels. Druk hard op de nestelogen zodat ze een rondje afteke
nen op de stof. Zo kan je goed zien waar je de gaten moet maken
in de stof. Bevestig de nestelogen volgens de instructies op de
verpakking, aan beide koordflapjes. Ga nu naar I.
• AFWERKING •

Maak op dezelfde manier als bij de buitenstof de bodem in
de zak door de uitsparingen uit elkaar te trekken en te stikken
met de naadwaarde open (deze keer stik je er geen flapjes/lussen
tussen).

2

Bevestig eventueel een koordstropper en/of maak onderaan een
knoop. Doe hetzelfde met het andere koord aan de andere kant
van de zak.

OP ALLE
LOTTE MARTENS
STOFFEN

Heb je interesse in de stof waarin de
rugzakjes gemaakt zijn? Lotte Martens
ontwerpt stoffen die met de hand in
België gezeefdrukt worden. Nieuw en
• H - AFWERKING KOORDLUSSEN •

1 Druk de koordlussen tegen elkaar, en speld en stik ze aan
elkaar vast in de bocht van beide lussen.
• F - ZAK IN ELKAAR STEKEN •

1 Stop de buitenzak in de voering, zodat de goede kanten tegen
elkaar liggen. Speld de bovenrand rondom vast. Zorg ervoor dat
de zijnaden van beide zakken exact op elkaar liggen. Stik rondom
vast op 1 cm.

bijzonder zijn de handgedrukte panelen
in twee maten: 120 cm hoog (adult) of
60 cm hoog (kid) op stofbreedte.

ONTDEK HET ASSORTIMENT IN DE WEBSHOP
WWW.LOTTEMARTENS.COM.
Met de code ‘LMV5’ krijg je gedurende de hele
maand september 25% korting op alle stoffen.
Gebruik je geweven koord, ga dan naar J.
Gebruik je biaislint met of zonder paspel, ga dan naar I.
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-25%

• G - AFWERKING KOORDFLAPJES •

