
Stap 3
Knip een nieuwe 
strip stof van 
7,5 cm bij 65 cm 
uit voor de 
schouderband.
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Stap 2
Leg de 2 stukken stof 
met de goede kanten 
tegen elkaar aan. 

Naai aan 3 zijdes 
een 1 cm stiknaad 
én een 0,5 cm 
zigzag naad.

Verkeerde kant 
van de stof

Tas patroon
Green Bag Lady 

Keer de tas van 
binnen naar 

buiten en ga op pad. 
Enjoy!

Je kunt de tas ook 
weggeven of gebruiken 

als herbruikbare 
cadeauverpakking.

Stap 4
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Vouw de strip stof
door de helft in de lengte. 
Zigzag naai de open rand.  

Wil je je tas extra 
mooi maken?
Naai dan de schouderband 
met de verkeerde kant tegen 
elkaar aan en keer het om.

Tip!

Stap 7
Om er echt een handige tas 
van te maken naai je nog 
een bodem in de tas. Dit 
doe je door de tas open te 
vouwen en de zijnaad op de 
ondernaad te leggen en er 
met een stiksteek in beide 
hoeken een punt te naaien.

Voel je vrij om creatief te zijn 
in je materiaal keuze voor de 

schouderband. 
Denk aan… anders. 

Creatief en duurzaam!

amarant.nl/green-bag-lady

Green Bag Lady

Tip!
Wil je de tas helemaal o�cieel maken?

Vraag dan een Green Bag Lady label aan
via greenbaglady@amarant.nl

Verkeerde kant 
van de stof

Knip 2 vierkanten van 
45 cm x 45 cm uit de stof. 
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Stap 5
Plaats een lineaal aan de linker rand van 
de tas. Markeer beide kanten van de stof 
af op 16 cm en 29 cm. Dit is het MIDDEN 
waar je de schouderband moet toevoe-
gen. 

Keer de tas nog NIET van binnen naar 
buiten. Naai de schouderband 
er eerst op. (stap 6)

16 cm 29 cm

Stap 6

Tip!

Vouw de bovenkant van de tas ongeveer 
2.5 cm om. Naai een zoom rondom de hele 
tas waardoor de schouderband eraan vast 
genaaid wordt.

Naai vervolgens 0,3 cm onder de bovenkant 
van de tas opnieuw de hele tas rond.  

Stik een kruis bij 
de schouderband 

wanneer je er 
overheen gaat.
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Benodigdheden: 


