Het product is een heuptasje gemaakt van plastic tasjes die te vinden
zijn de wijk. Bospolder-Tussendijken kent een marktplein en drukke
winkelstraten en soms vliegen de tasjes in de lucht of komen terecht
in de bomen. Een probleem in de wijk en hier valt iets mee te doen.
Recyclen!
Naar de principes van Bouwkeet om iets bij te dragen aan de
gemeenschap terwijl je ook creatief bent, vond ik het passend om het
probleem van plastic afval in de buurt te combineren met een
creatieve workshop van Bouwkeet zelf.
Ik hoop dit product en concept een keer met kinderen in de Bouwkeet
uit te voeren door zelf op pad te gaan in de buurt, afval te verzamelen
en vervolgens mooie dingen van te maken. Zo helpen we de buurt en
de schoonmakers!

Plastic tasjes:

Voorbereidingen!

Bekijk op https://www.bouwkeet.org/
maak-pakket/ de 12de opdracht: Plastic tasjes
upcyclen.
Combineer verschillende soorten en maten
plastic tasjes. Let op de diktes van het materiaal en
kleuren die leuk zijn om te combineren.
Experimenteer met de techniek die
omschreven is in de blog en bereid plastic vellen
voor die groot genoeg zijn voor de patroondelen!
Patroondelen:
De patroondelen kan je zelf tekenen of printen.
Zelf tekenen (zie kleine illustraties): Neem de
afmetingen die gegeven staan aan de rechter kant
van de bladzijdes over. Gebruik een liniaal of
geodriehoek en A4 papier om de patronen na te
tekenen. Let op! Geef de blauwe en rode lijnen ook
aan op je eigen patroondelen, deze lijnen zullen je
helpen bij het in elkaar zetten van het tasje.
Printen: Heb je zelf een printer? Dan kan je de
pagina’s met de patroondelen printen op A4 papier en
vervolgens de patronen die aan de
linkerkant staan uitknippen. Let op! Zorg ervoor dat
de blauwe en rode lijnen zichtbaar zijn.
LET OP: de patronen: “flapje”, “achterkant tasje” en
“voorkant tasje” knip je uit op de vouw van je plastic
vel. Als je het uitgeknipte plastic opent, hoort het te
lijken op de illustratie recaan de rechterkant van de
bladzijde.

Wat heb je nodig?

vouwlijn

vouwlijn

- plastic tasjes
- gespsluiting
- rits 30/33 cm
- patronen
- naaimachine (of naaisetje)

Legenda

kniplijn
vouwlijn

deze lijn ligt 1cm van de kniplijn af.
knip je patroon uit op deze lijn!
vouw je papier dubbel
en teken het patroon na!

markeerlijn

hier hoort het voorzakje!

vouwlijn

stiklijn

Patroon: voorzakje
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zo ziet je patroon er uit
wanneer het is uitgeknipt!
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vouwlijn

Patroon: flap
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zo ziet je patroon er uit
wanneer het is uitgeknipt!
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Patroon: achterkant tasje
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zo ziet je patroon er uit
wanneer het is uitgeknipt!
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zo ziet je patroon er uit
wanneer het is uitgeknipt!
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Patroon: voorkant tasje

Het tasje maken:
Stap 1: Begin met het afwerken van de randen van het voorzakje. Gebruik de

blauwe lijn als vouwlijn en vouw de randen om. Gebruik een leuk stiksel zoals een
zigzagsteek of bedenk een ander leuk stiksel om de rand van het voorzakje af te
werken.

Stap 2: Naai de linker-, onder- en rechterrand van het voorzakje op de
markeerlijnen van het patroondeel: “voorkant tasje”. Laat de bovenrand open.

Stap 3: Het moeilijkste stukje is aangebroken… de rits!

Leg de goede kant van de rits op de goede kant van het
patroondeel: “voorkant tasje”, stik deze vast. Om de naad te verstevigen, gebruik je
een steek naar keuze aan de buitenkant van het tasje.
Het vastnaaien van de tweede helft van de rits doe je in twee
stappen. Om ervoor te zorgen dat de rits niet scheef ligt, gebruik je de markeerlijn
op de gebogen zijde van het flapje om de andere helft van de rits op te leggen.
Leg het midden vast de rits op de markeerlijn en stik vanaf het midden de rits
vast, doe dit ook voor de andere kant. Om de naad te verstevigen, gebruik je een
steek naar keuze aan de buitenkant van het tasje.

Stap 4: Wees creatief!

Bij dit onderdeel mag je zelf bedenken hoe je de band gaat
maken! Gebruik je een gesp of niet? Ga je vlechten, weven of
breien? Is het een stuk touw of een oude riem?
Meet de omtrek van je heupen: dit zou ongeveer tussen
de 70 -90 cm zijn als je de tas ook wilt dragen als schoudertas.
Zorg dat de band strak genoeg zit als je geen gesp wil gebruiken!
Wanneer je hebt bepaald wat de lengte is en hoe je de
band gaat maken, ga je deze vastnaaien aan de zijkanten van het
patroondeel: “voorkant tasje” (gebruik de rode markeerlijnen).

Stap 5: Nu bijna alles vastzit, is er nog één stap om uit te voeren!

Vouw de tas binnenstebuiten zodat de goede kant binnen te
zien is. Leg de goede kant van het patroondeel: “achterkant tasje”
tegen de goede kant van de rest van het tasje en stik alle randen
aan elkaar vast. Vouw het tasje weer de goede kant op.
Gefeliciteerd je hebt de tas afgemaakt! Veel draagplezier!

