tieners
maken het
zelf

bijdehandje
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Geen gezeur meer vanaf de achterbank.
Met deze handige organiser is je kleine
bijdehandje uren zoet!
NODIG

• Rugdeel: dubbele stof van 38x45 cm met

afgeronde hoeken aan de bovenkant

• Tafeldeel: plastic (of afneembare)

dubbele stof van 31x45 cm

• 2x een driehoek (dubbel uit de stof ) met

gelijke benen van 52x38 cm

• 2 teugels van 45 cm lang: 45x6 cm dubbel

uit de stof (of kant-en-klaar schouderband)

• Verschillende restlapjes, linten, sluitingen

etc. voor de zakjes

• ± 20 cm klittenband
• Elastisch band om stiften achter te steken
• ± 115 cm pipingband
• Gele zak van 22x36 cm met daarop twee

kleine zakjes van ongeveer 14x14 cm

• 3 zakken van 12 cm breed en ± 20 cm hoog

(geef ze diepte door ze breder te knippen)

• Houten plankje van 30x44 cm

ZO MAAK JE ’M

• Naai alle zakken naar eigen inzicht op de

ondergrond van het tafeldeel en het rugdeel. Denk ook aan elastisch band om
stiften achter te stoppen. Pimp de zakjes
naar smaak met kleppen, sluitingen, linten
en gekleurde lapjes stof.
• Naai vervolgens de lange kant van de
driehoek op elkaar, en keer om. Herhaal dit
voor de andere driehoek.
• Naai de twee teugels dubbel en stik aan
de goede kant door. Op beide teugels een
stuk klittenband, zodat je daar straks de
organiser mee kan ophangen.
• Naai vervolgens de rugdelen aan elkaar
vast met daartussen het pipingband.
Vergeet niet de teugels en driehoeken
ertussen te naaien!
• Vouw het tafeldeel dubbel en naai de
korte naden op elkaar. Vergeet niet hier de
driehoeken die al aan het rugdeel vastzitten tussen te naaien.
• Vervolgens naai je het rugdeel aan het
tafeldeel vast. Zorg dat de zakjes van het
tafeldeel op de onderkant zitten. Stop het
houten plankje in het tafeldeel en naai het
tafeldeel met de hand dicht.
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