
Knip de stof volgens de afmetingen:
• 138x44 cm (dit is de lap stof 
voor de fronten en de onderkant) 
• 54x30 cm 2x (zijkanten) 
• 10x65 cm 2x (hengsels)

Zigzag alles rondom. 
Naai de zijkanten aan de grote lap.
Sla de zoomrand eerst 0,5 cm 
naar binnen, daarna nog een keer 
3,5 cm en strijk deze. 
Naai de zoom zowel aan de boven-
kant als aan de onderkant.
Vouw de stof van de hengsels over-
langs in het midden en strijk.
Vouw beide uiteinden van de zoom 
0,5 cm naar binnen, strijk en zet 
vast met spelden.
Download de afbeelding van de 
camera met draagband en print 
deze uit op transferpapier. Knip de 
camera uit en knip (van de afbeel-
ding) de draagband los. 
Leg het transferpapier op de tas 
en strijk de afbeelding erop. Leg 
de stukjes transferpapier met 
draagband op de hengsels en strijk.
Naai de hengsels van de tas 
vast op de goede positie met 
platte stiknaad.

Kijk! De hengsels van de camera lopen door in de 

hengsels van de tas. Hij is fi jn groot, maar je kunt ’m 

ook naar eigen inzicht iets kleiner maken.

Nodig • grofgeweven katoen in 
een lichte kleur • afbeelding van 
camera en hengsels op trans fer-
papier, kijk op www.libelle.nl/
fototas • naai machine • garen 
• centimeter • schaar • kopieer-
machine • spelden

W E R K B E S C H R I J V I N G

Janss en& CO
E L K E  W E E K  E E N  N I E U W E  Z E L F M A K E R

Angelique Janssen wilde een 

winkel, maar werd redactie-

manager bij Libelle. Elke 

week laat ze iets hips zien 

dat we zelf kunnen maken.
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Dagje strand  
of stad?  
Alles past in  
deze tas!

Truitje € 79,95 (Noa 

Noa), broek € 79,95 

(Benetton).

D E Z E  W E E K

TAS
xxl
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