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Een makkelijk en snel patroontje. In dit dubbele tasje bewaar je zowel je schone als je gebruikte 

maskers. Het small FOD masker past er perfect in. Wil je het tasje gebruiken voor een large masker, 

teken dan langs elke kant een centimeter extra. 

Copyright © Girls in Uniform – Lieve Deduytschaever 

Blog: www.girlsinuiformblog.com – e-mail: girlsinuniform03@gmail.com 

instagram: www.instagram.com/girlsinuniformblog  

hastags: #girlsinuniformblog en #agirlsmaskbag 

 

Afgewerkte maten small: H 14,5*B 19 cm 

 

Benodigdheden: 

geweven buitenstof in verschillende kleuren of prints (katoen of canvas) – 2 x 37*21 cm voor de 

small versie 

voering (katoen) – 2 x 37*21 cm voor de small versie 

kamsnaps of metalen drukknoppen plus bevestigingsmateriaal – 2 

wonderdots of kleefversteviging 

bijpassend garen 

A Girl’s Mask Bag 

https://girlsinuniformblog.com/
http://www.girlsinuiformblog.com/
mailto:girlsinuniform03@gmail.com?subject=A%20Girl's%20Pencil%20Case
http://www.instagram.com/girlsinuniformblog
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Werkbeschrijving 

1. Druk de A3 versie (klik op de interactieve link) van het patroon af en controleer of de afmetingen 

overeenkomen met het testvierkant. Geen A3 printer in de buurt? Print het patroon af als ‘poster’ 

op vier A4’s, of teken de patroondelen volgens onderstaande afmetingen. De naadwaarde van  

1 cm is inbegrepen.  

 

2. Neem de patronen over op buitenstof en voering. Let op: wil je de large versie van het patroontje 

maken, voeg dan overal een centimeter naadwaarde toe. 

 

 

  

https://girlsinuniformblog.com/
https://girlsinuniformblog.files.wordpress.com/2020/07/mask-bag.pdf
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3. Kies je buitenstof in twee verschillende kleuren of prints, zodat je duidelijk kan zien welke je 

schone maskers zijn en welke de gebruikte. Knip buitenstof en voering volgens het patroontje.  

 

 

4. Duid de plaats van de drukknop aan op de goede kant van de buitenstof en verstevig de binnenkant 

op die plaats met wonderdots of een stukje kleefversteviging. Doe dit op beide buitenstoffen. 

 

 

  

https://girlsinuniformblog.com/
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5. Speld de buitenstoffen op de voeringen, goede kanten op elkaar. Stik rondom op 1 cm van de rand. 

Laat een keergat open. Knip de naadwaarde bij, behalve ter hoogte van het keergat. 

 

 

6. Keer de twee tasjes met de goede kanten naar buiten, en duw de hoeken en naden mooi naar 

buiten. Strijk alles grondig plat. 

 

 
 

https://girlsinuniformblog.com/


5 

 
Girls in Uniform 

7. Leg het geheel met de punt naar boven voor je, met de buitenstof op de strijkplank. Plooi de 

onderkant naar boven tot vlak onder de driehoek van de klep. Strijk plat. Plooi de klep op zijn 

plaats en strijk opnieuw. Doe dat voor beide tasjes. 

 

 
 

8. Gebruik wonderclips of wasspelden om de tasjes -rug tegen rug- aan elkaar vast te maken. Door 

de vele stoflagen lukt spelden niet. Zorg dat de randen perfect op elkaar liggen. Wil je een logo in 

de zijnaad naaien? Dan leg je dat nu tussen beide tasjes zoals op de foto. 

 

 

https://girlsinuniformblog.com/
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9. Leg de tasjes voor je met de kleppen naar boven. Start rechts naar beneden en stik drie kanten 

door op enkele mm van de rand. Let op: je moet door heel wat stoflagen. Stik dus traag en help je 

machine indien nodig voorbij de hoeken met een voorzichtige draai aan het vliegwiel. Stik daarna 

op 5 mm langs de open kant van de tasjes om de kleppen aan elkaar te stikken op de vouwlijn. 

 

 
 

10. Maak een gaatje waar je drukknop komt en plaats je kamsnap of drukknop in de klep. Plooi de klep 

dicht en controleer of de markering op de body van het tasje nog exact op de juiste plaats zit. 

Verplaats indien nodig je markering. Plaats de drukknop in de body. Doe dit voor elk tasje. 

 

 
 

https://girlsinuniformblog.com/
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11. Je ‘Girl’s Mask Bag’ is klaar! 
 

 
 

 

https://girlsinuniformblog.com/

