
X GROTE BOODSCHAPPENTAS MET GERUITE KEILER (zie blz. 105) 
 

 
 
 
 



Dit heeft u nodig voor de boodschappentas met keiler-applicatie: 
 
Algemeen: papier en schaar; spelden; 1 merkstift of potlood; naaimachine of 1 
naainaald; 1 borduurnaald 
 
Voor de boodschappentas en keiler-applicatie:  
Voor de tas: naturelkleurig linnen, ongeveer 50 cm breed x 1,10 cm hoog (of 2 
lapjes 50 x 55 cm); katoenen stof met een patroontje (hier rood geruit); 35 cm breed 
x 100 cm lang (= voor de draagbanden); naturelkleurig naaigaren 
Voor de keiler: katoenen stof met een patroontje (hier rood geruit) en opstrijkbare 
vlieseline (H 250), beide 25 x 30 cm groot; rood naaigaren 
Grootte van de applicatie (volgens de originele werktekening – keiler): 
Hoogte ongeveer 17 cm; lengte ongeveer 28 cm 
Grootte van de tas (zonder banden):  
Hoogte ongeveer 46 cm, breedte ongeveer 40 cm 
 
Zo wordt de tas gemaakt: 
 
1.De stoffen voorbereiden en knippen 
Was, droog en strijk de linnen stof en de op maat geknipte geruite delen. Knip nu de 
linnen stof voor de body van de tas als volgt (alle maten incl. naadtoeslag): linnen 
= 100 cm (hoogte) x 40 cm (breedte). De geruite stof voor de banden: knip 2 x 14 x 
90 cm (lengte). 
Strijk de vlieseline op de geruite stof voor de keiler volgens de beschrijving van de 
fabrikant (zie ook basisbeschrijving).  
 
2.De keiler-applicatie maken 
Maak eerst de keiler-applicatie. Print de werktekening, knip hem uit en speld hem 
op de voorbereide stof (zie de basisbeschrijving). Zoom nu de keiler met rood 
naaigaren en dichte zigzagsteken. 
 
3.De boodschappentas afwerken 
Vouw de linnen stof voor de body van de tas dubbel waardoor een voor- en 
achterkant ontstaat, strijk de vouw zodat hij goed zichtbaar is. Vouw de geknipte stof 
nu weer open en speld de keiler 12 cm vanaf de onderste vouwrand (later de 
‘bodem’ van de tas) in het midden vast. Naai de keiler precies langs de kniprand met 
rode stiksteken op. 
 
Vouw de body van de tas binnenstebuiten (de keiler bevindt zich nu aan de 
binnenkant). Stik de zijnaden dicht en hecht de draadeinden af. Strijk nu voor de 
bovenste rand van de tas rondom 2 x 2 cm naar binnen, rijg de zoom en stik hem. 
Werk voor de draagbanden de lange knipranden af, vouw aan weerszijden 1 cm 
naar binnen en strijk de vouwen. Vouw de banden in de lengte dubbel met de 
verkeerde kant van de stof op elkaar. Stik de banden nu op ongeveer 2 mm vanaf de 
buitenranden met stiksteken. Vouw de vier korte kanten van de banden 2 x 1 cm om, 
strijk de vouwen, speld ze vast en stik ze door.  
 
Leg vervolgens een band op de voorkant en een band op de achterkant van de 
body van de tas en speld elk uiteinde ongeveer 9 cm vanaf de rand van de tas op de 
zoom van de buitenkant vast.  



Stik nu de uiteinden van de banden langs de randen op de zoom van de tas vast.  
 
De boodschappentas met de keiler is nu af! 
 
Tip: U kunt de keiler uiteraard ook met de hand op een kant-en-klare tas van jute 
naaien. Een klein rozet of een hartje gemaakt van het restje stof van de keiler en op 
de banden genaaid of gespeld is een mooie blikvanger. 


