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MixMich (MixMij)

Afmeting ca. 43 x 33 cm

In de adventskalendertas van dit jaar 
past een dikke ordner en de lunchbox voor naar je werk. 

Als je gaat shoppen kunnen je nieuwe schoenen met doos en al in deze tas.
Draag de tas lekker in de hand of over je schouder, 

maar ook dwars over de schouder kan!

Omdat deze tas een paar opvallende dwarsstroken heeft die je kunt invullen met 
verschillende stoffen, hebben we de tas MixMich (= mix-mij) gedoopt.

Zo kun je kleuren, patronen en verschillende stofsoorten met elkaar mengen, 
helemaal naar je eigen smaak. 

De MixMich heeft niet veel fournituren nodig en is vlug klaar.
Met de uitgebreide stap-voor-stap beschrijving durven beginnende naaisters deze tas 

vast ook wel te maken! Ervaren naaisters kunnen er een extra draai aan geven!
Alle patroondelen zijn inclusief een naadtoeslag van 1 cm.

Alle patroondelen zijn rechthoekig, je kunt ze ook zonder patroondeel op maat uit de 
stof knippen. 

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/


MixMich, Seite 2   farbenmix.de

farbenmix.de

Neem voor de buitenkant graag 
bontgekleurde stoffen. Kijk even in 
je krat met restjes of gebruik een 
oude jeans in combinatie met een 
goed-bewaard-stofje. 
 

De tas krijgt een decoratieve 
middenstrook waardoor 
je gemakkelijk twee of drie 
verschillende stoffen kunt 
combineren.  

Ook in onze winkel vindt je een 
selectie prachtige stoffen. 

Aanbevolen stof:

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
http://stoffenhttps://farbenmix.de/stoffe-shop/
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Materiaal:

Stoffen:  
. 50 cm buitenste stof, 140 cm breed. Naar wens ook 2-3 stoffen gecombineerd
. 50 cm voeringstof, 140 cm breed
. 1 m opstrijkbaar volumevlies

Tassenband:
. voor korte hengsels 120 cm tassenband, breedte naar wens
. voor hengsels om de tas op je schouder te dragen ca 180 cm tassenband, breedte naar 
wens
. voor een lang hengsel ca.170 cm tassenband, breedte naar wens

Tasfournituren: (alleen voor de lange schouderband passend bij de breedte van het 
tassenband)
. 2 D-ringen
. 1 schuifgesp
. 2 karabijnhaken

Naar wens voor naaisters met ervaring:
. 50 cm rits van de rol
. rits van 30 cm, niet te dik

Naar wens:
sierbandjes en een drukker voor het sluiten van het binnenvak

Hulpmiddel:
 

• Stylefix
• Stylefix-Patches 
• Stylefix-Filz

http://www.farbenmix.de/shop/
http://www.farbenmix.de/shop/
https://farbenmix.de/webbaender-shop/
https://farbenmix.de/naehzubehoer/stylefix-und-naehhelfer/1089/stylefix-doppelseitiges-klebeband-50-m?c=285
https://farbenmix.de/naehzubehoer/stylefix-und-naehhelfer/1261/stylefix-patches-60-stueck-ca.-30-mm-durchmesser?c=285
https://farbenmix.de/naehzubehoer/stylefix-und-naehhelfer/2672/stylefix-filz-ca.-20-cm-x-30-cm?c=285

