Broodzakje
Afmeting: 21 cm bij 28 cm
Materiaal: 100 % katoenen stof
Benodigdheden:
 Verschillende soorten katoenen lapjes voor het buitenzakje. Ik heb
onze hobby- quiltlapjes gebruikt.
 Effen katoenen lapje voor binnenzakje van 25 cm bij 60 cm of 2 van 25
cm bij 30 cm
 Koord voor door de tunnel van 1.30 cm
 Koordstopper
Gereedschap:






Schaar of een rolmes ( snijmat erbij gebruiken). Rolmessen en snijmat van Olfa
Liniaal of centimeter
Kleermakerskrijt, spelden of trickmarker van Prym
Rijgpen om koord door de tunnel te rijgen.
Tornmesje
Al deze materialen zijn bij ons te koop; www.deritsendokter.nl

Beschrijving:
1. Was de lapjes van te voren en strijk ze glad, dit werkt makkelijker.
2. Zie het filmpje voor het knippen en stikken van de
vierkantjes:
https://www.youtube.com/watch?v=f2-J41B98tE
De vierkantjes van mijn broodzakje zijn 7 bij 7 cm en ik heb
overal 1 cm naad aangesneden/geknipt.
Als je de stroken van 4 lapjes alle 6 heb gestikt, strijk de
naden dan goed uit. Dit doe je opnieuw als je de 3 stroken
aan elkaar heb gestikt.
3. Speld de 2 delen op elkaar en stik ze vast. Strijk de zijnaden uit.
4. Stik de binnenzak en strijk hem glad en de zijnaden uit.

5. Keer de buitenzak met goede kant naar binnen
en doe daar de binnenzak met goede kant in, speld de
bovenrand op elkaar en laat 7 cm open voor het
keren.
6. Keer het zakje en naai de 7 cm met de hand
netjes dicht. Strijk het geheel glad.
7. Stik een naad voor de tunnel op de hoogte van de eerste vierkantjes rij en het
tweede stiksel daarboven op 1 cm afstand ongeveer (let op de dikte van je koord).
8. Maak met een tornmesje alleen in het bovenzakje aan beide zijkanten een opening
voor het koordje. Werk de boven- en onderkant van het stiksel bij de tunnel aan
beide kanten met de hand af om te voorkomen dat de zijnaad uitscheurt.
9. Rijg het koordje in twee delen door de tunnel, knoop het aan de ene kant vast en doe
aan de andere kant een koordstopper.
10. Klaar is jouw herbruikbare, wasbare broodzakje!

