
IX SCHOUDERTAS MET HERTENKOP (zie blz. 110) 
 

 
 
Dit heeft u nodig voor een schoudertas met hertenkop: 
 
Algemeen: papier en schaar; spelden; 1 merkstift of potlood; evt.  carbon- of 
calqueerpapier voor het overtrekken van de lijnen van de werktekening (gebruik voor 
een donkere stof licht carbonpapier); 1 naainaald; 1 borduurnaald. 
 
Voor de herten-applicatie:  
Wasbaar wollen vilt (hier effen rood) ongeveer 1-2 mm dik en 20 x 20 cm groot; een 
restje grijs gemêleerd loden dat op de flap van de tas past, hier 12 x 20 cm; 
donkerrood naaigaren; grijs borduurgaren; geruit biaisband van katoen in passende 
kleuren, ongeveer 35 cm lang en 2 cm breed; 1 grote hoornen knoop (bijvoorbeeld in 
hartvorm, ongeveer 3 cm groot). 
 



Extra: 1 tas van stevig linnen met flap, liefst in wijnrood, ongeveer 20 cm hoog en 25 
cm breed. 
Grootte van de hertenkop-applicatie (volgens de originele werktekening): 
Hoogte ongeveer 12 cm; lengte ongeveer 18 cm 
Applicatie: zie de werktekeningen – hert-detail = tot de stippellijn 
 
Zo wordt de applicatie gemaakt en de tas versierd: 
 
1. De applicaties maken 
Maak de hertenkop als detail van rood wollen vilt zoals beschreven bij het shirt voor 
het grote hert.  
 
2. De versiering van de tas afwerken 
Knip het grijs gemêleerde loden als passende rechthoek voor de flap van de tas 
(hier 12 x 20 cm). Pas nu het biaisband aan de bovenste rand van het wollen vilt 
aan en naai het met rood naaigaren en rijgsteken op (zoals bij het shirt met hert 
beschreven). Plaats de hertenkop in het midden, speld vast en naai hem met de 
hand met 2-draads grijs borduurgaren met rijgsteken op het wollen vilt. Hecht alle 
draaduiteinden aan de achterkant af. 
 
Speld nu de wollen viltdecoratie op de flap vast en stik hem met een stevige naad 
van rijgsteken op. Als extraatje kunt u onder de flap nog een rest van het biaisband 
(de uiteinden weer dubbelvouwen en omslaan) en de hartvormige hoornen knoop 
opnaaien. 
 
Tip: Als u de applicatie op een tas van een ander formaat wilt naaien, moet u de 
afmetingen gewoon aan de grootte van de flap aanpassen en de werktekening voor 
de hertenkop met een kopieermachine verkleinen of vergroten. 
 
Klaar, het hert is nu ook op de tas! 
 


