
 
 

Katoenen tas van hongerdoek 

 

 1/2 m vaste stof van een hongerdoek.  

Zorg bij het snijden dat er een mooie vorm of afbeelding op de tas komt te staan.  

 Snijd daaruit de volgende vormen: 

 - Tas: 72 x 45 cm (inclusief naadomslag 1 cm) 

 - Handvat: 2 x 7 x 52 cm (incl. 1 cm naadomslag) 

 

 

 
 

 

 

 

 

1. Vouw het uitgesneden deel van de tas in het midden (van rechts naar rechts) 

zodat de korte zijden van de rechthoek op elkaar liggen.  

Stik met een rechte steek, eenmaal langs de zijkant en de onderkant (1 cm 

naadtoeslag). Bedek de naden met een zigzag- of overlocksteek om rafelen te 

voorkomen. 

2. Voor een nette afwerking de open rand van de tas 1 cm (van links naar links) 

strijken. Meet nu 3 cm vanaf je nieuwe rand en sla deze opnieuw om; zo is er een 

schone inslag-omslag en later een mooie sluiting van de tas. Strijk de randen 

grondig, zodat het afstikken later gemakkelijk is. 

https://www.stoffen.net/multifunctionele-stoffen.html


 
 

3. De twee overgebleven stroken worden de handvatten.  

Vouw een strook (van links naar links) zodat de lange randen op elkaar liggen en 

stik met een rechte steek over de lange zijde (naadomslag 1 cm). Draai de 

voltooide gestikte strook om (gebruik hiervoor een grote veiligheidsspeld). Strijk 

het gedraaide handvat zodat de naadlijn één van de hoeken vormt en stik er met 

smalle rand over. Herhaal deze stappen met het tweede handvat. 

4. De volgende stap is het bevestigen van de handvatten aan de tas.  

Er is telkens 8 cm afstand aan de zijkanten van de tas gelaten. Markeer de 

plaatsen met speldjes voordat de handvatten worden bevestigd. Schuif nu het 

uiteinde van het handvat (op de gemarkeerde punten) tot aan de aanslag in de 

omgevouwen rand van je tas en fixeer het; het handvat moet naar onder wijzen.  

Stik met smalle rand over de omgevouwen rand van de tas (de handvatten 

worden hierbij bevestigd). 

 
 

5. Tijd om de tas om te keren.  

Zet de tas met de handvatten naar boven gericht en bevestig deze opnieuw met 

spelden aan de rand van de tas. Stik nogmaals over de bevestiging.  

6. Eventueel kan men een klein etiket in de tas stikken met daarop: ‘handgemaakt 

door Vastenactie’. Of een kleine afbeelding van de  hongerdoek toevoegen, 

waarvan de tas gemaakt is.  

 

 

 

 

 



 
 
 


