
OOYAmade 1 jaar
Patroon en

Werkbeschrijving: 
Dubbel ritstasje



Stap

1

Werkbeschrijving: 
Dubbel ritstasje

Knip onderkant voorpand en achterpand uit buitenstof. 
Knip bovenkant voorpand en 2 accentpaneeltjes (in spiegelbeeld) uit
contraststof

Stap

2
Knip drie maal het achterpand uit
voeringstof. 
Knip bovenkant en onderkant
voorkant uit contrast-voeringstof

Stap

3

Benodigdheden:

• Het afgeprinte patroon (check het controlevierkantje)
• katoen buitenstof: 25 cm hoog, 60 cm breed
• Contrast buitenstof: restje van 20 cm hoog, 30 cm breed
• voeringstof: 25 cm hoog, 90 cm breed
• Contrast-voeringstof: restje van 25 cm op 30 cm gebruiken
• 2 ritsen van 25 cm lang, tandjes 4mm breed
• Restje plakkatoen of vlieseline 25 cm hoog, 60 cm breed
• tussenvoering: style-vil (als je een zacht, stevig tasje wil = te vergelijken met de 

mousse in een laptophoes) 25 cm hoog, 60 cm breed

Versteviging: Knip voorpand onder, voorpand boven en achterpand uit 
het plakkatoen. Strijk dit aan de averechtse kant op het achterpand 
buitenstof, onderkant voorkant buitenstof en bovenkant voorkant 
contraststof. 
Indien je style-vil gebruikt: Knip twee maal achterpand uit style-vil



Stap

4

Stap

5
Naai de rits vast op onderkant voorzijde. Leg de rits met de trekker naar 
links met de goede kant naar onder op de onderkant voorzijde. (recht op 
recht) en naai met een ritsvoet vast op 3 mm van de tandjes. 

Werk de uiteinden van de rits voor het voorvak af. Neem een

ritsvierkantje en vouw aan de twee korte zijden 1 cm naar binnen. Vouw

deze dubbel op de rits en speld vast. Knip de rits bij, zodat de uiteinden
even lang zijn als het tasje. Naai dit rondomrond vast zo dicht mogelijk

bij de rand. Als je metalen tandjes hebt, draai je best aan het handwiel

wanneer je over de rits naait, zodat je de naald niet breekt.

Knip na het naaien de uitstekende flapjes 
van de rits af.

Je hebt nu dit: 



Stap

6

Stap

7

Naai de contrastvoering onderkant voorpand aan
de rits. Leg onderkant voorkant buitenstof voor je
op tafel, met de goede kant naar boven. Plooi de 
rits terug ondersteboven op de buitenstof, zoals bij
stap 5. Speld hierop de contrastvoering met de 
goede kant naar beneden. Draai het geheel om en
naai op hetzelfde stiksel als bij stap 5. 

Topstitch naast de rits. 

Vouw de voering over de rits en strijk naar binnen. Naai een sierstiksel 

op 5 mm van de rand door de buitenstof en de voering.  



Stap

8

Stap

9
Naai de contrastvoering vast aan de rits aan de 
bovenkant voorkant.

Stap

10
Topstitch naast de rits. 

Vouw de voering over de rits en strijk naar binnen. 

Naai een sierstiksel op 5 mm van de rand door de 
buitenstof en de voering.  

Naai de bovenkant voorpand aan 
de rits. Leg onderkant voorpand 
voor je op tafel met de goede 
kant naar boven. Leg daarop 
bovenkant voorpand met de 
goede kant naar beneden, gelijk 
met de bovenkant van de rits. 
Naai vast op 3 mm van de 
tandjes met een ritsvoet. 

Naai de contrastvoering
bovenkant voorpand aan de rits. 
Leg onderkant voorkant met de 
voering naar boven voor je op 
tafel. Speld hierop de 
contrastvoering aan de rits
bovenaan met de goede kant naar
beneden. Draai het geheel om en
naai op hetzelfde stiksel als bij
stap 8. 

Je bekomt dit:

Knip terug de 
uitstekende flapjes 
van de rits af zoals 
in stap 5



Stap

11

Stap

12
Indien je style-vil gebruikt, naai de style-vil met een zigzag op 0,5 cm aan de 
averechtse kant van het achterpand en aan één van de voering achterpand
delen. Dit wordt de voering van het ritsvakje van het voorpand. 

Vouw de schuine zijde van 
de accentpaneeltjes 1 cm 
naar binnen en speld ze op 
het achterpand

Naai de accentpaneeltjes
rondomrond vast op 5 mm.

Stap

13
Werk het voorpand af. Neem het voeringstuk met style-vil. Leg dit voor je op 
tafel met de goede kant naar boven. Leg hierop het voorpand met de goede kant
naar boven. Dit zou even groot moeten zijn. Naai rondomrond vast op 0,5 cm. 
Dit stiksel verdwijnt later in de naad. 

Het 
voorpand en 
het 
achterpand 
zijn nu klaar



Stap

14

Stap

15
Naai het ritsflapje vast met een stiksel aan de kant van de 
rits en een stiksel aan de buitenkant op 4 mm van de rand.

Stap

16
Plaats de rits met de trekker naar links, met de goede kant naar beneden
op de bovenzijde van het voorpand. Aan weerszijden heb je 1 cm over. 
Naai dit vast op 3 mm met een ritsvoet. 

Maak de rits voor de bovenkant klaar. Neem de ritsflapjes voor de 
hoofdrits en plooi aan de korte kanten 1 cm naar binnen. Plooi
dubbel en plaats over de rits. Knip de rits bij. De uiteinden van de 
flapjes moeten op 25 cm van elkaar liggen. 

25 cm

2 cm
21 cm2 cm

1 cm1 cm
Knip na het naaien de 
uitstekende flapjes 
van de rits af.



Stap

17

Stap

18

Naai de voering van het voorpand aan de rits. Leg het voorpand voor je op 
tafel met de goede kant naar boven. Daarop ligt de rits met de goede kant
naar beneden. Leg daarop de voering met de goede kant naar beneden. 
Draai het geheel om en naai op hetzelfde stiksel als stap 16 met een
ritsvoet. 

Topstitch naast de rits. Vouw de 

voering over de rits en strijk naar 

binnen. Naai een sierstiksel op 5 

mm van de rand door de buitenstof 

en de voering.  

Stap

19
Bevestig het achterpand aan de rits. Leg het voorpand voor je op tafel met 

de goede kant naar boven. De rits ligt boven het voorpand met de goede 

kant naar boven. Speld het achterpand met de goede kant naar beneden 
aan de bovenkant van de rits. Aan beide zijden heb je 1 cm over. Naai vast 

op 3 mm met een ritsvoet.   

Achterzijde:

Resultaat:
Knip na het naaien de 
uitstekende flapjes van 
de rits af.



Stap

20
Naai de voering van het achterpand aan de rits. Leg het achterpand op 
tafel met de goede kant naar boven. Daarop ligt de rits met de goede kant
naar beneden. Aan de onderkant van de rits hangt het voorpand met de 
voering naar boven. Leg de voering van het achterpand met de goede kant
naar beneden bovenaan gelijk met de rits en speld vast. Je hebt aan beide
zijden 1 cm over. Draai het geheel om en stik in hetzelfde stiksel van stap
19 met een ritsvoet.

Stap

21
Topstitch naast de 
rits. Vouw de 
voering over de 
rits en strijk naar 
binnen. Naai een 
sierstiksel op 5 mm 
van de rand door 
de buitenstof en 
de voering.  

Stap

22
Je hebt nu dit: 

OPEN DE HOOFDRITS!!!!

Plooi de buitenzijdes tegen elkaar en de 
voeringzijdes tegen elkaar met de goede 
kant naar binnen. Naai rondomrond op 1 
cm. Zorg dat je niet over de ritsflapjes 
van de hoofdrits naait. Laat onderaan in 
de voeringstof een opening om te keren. 

Laat open om te keren



Stap

23
Keer het ritstasje en check of de randen netjes genaaid zijn. Je kan dit nu 
nog aanpassen, moest er iets fout gelopen zijn. Keer het tasje terug en
geef knipjes in de rondingen, zodat je de hoeken netjes kunt keren. Naai
nog eens over hetzelfde stiksel van de buitenstof om het tasje stevig te
maken. Knip de overtollige style-vil weg aan de rits om ook daar de 
hoekjes netjes te kunnen keren.

Stap

24
Keer het tasje en duw de hoekjes volledig naar buiten. (Ik gebruik hiervoor 

een sushi-stokje)

Maak het keergat dicht met de hand of met de naaimachine d.m.v. Een 
stiksel zo dicht mogelijk bij de rand. 

KLAAR!!!



In dit patroon en deze werkbeschrijving kroop veel tijd en energie, 
hopelijk vond je dit handig! Gebruik dit alstublief niet voor commerciële
doeleinden…

Post een foto van jouw dubbel ritstasje op mijn facebookpagina

https://www.facebook.com/OOYAmade/

en/of een linkje op of naar mijn blog! 

www.ooyamade.be

en/ of tag mij op Instagram!
www.instagram.be/ooyamade of #ooyamade

VEEL NAAIPLEZIER!

https://www.facebook.com/OOYAmade/
http://www.ooyamade.be/
http://www.instagram.be/ooyamade


OOYAmade 1 jaar
Achterpand ritstasje 
knip 1x in buitenstof
knip 3x in voeringstof
1 cm naadwaarde is inbegrepen

Testvak 2 cm op 2 cm



OOYAmade 1 jaar
contrastpaneel ritstasje 
knip 1x linkerkant in contrast-buitenstof 
knip 1x rechterkant in contrast-buitenstof
1 cm naadwaarde is inbegrepen 

Tekstvak 2 cm op 2 cm



OOYAmade 1 jaar
Onderkant voorpand ritstasje 
knip 1x in buitenstof
knip 1x in contrast-voering
1 cm naadwaarde is inbegrepen

Testvak 2 cm op 2 cm



OOYAmade 1 jaar
Bovenkant voorpand ritstasje 
knip 1x in buitenstof
knip 1x in contrast-voering
1 cm naadwaarde is inbegrepen

OOYAmade 1 jaar
Ritsvierkantje rits voorzakje
Knip 2 x in buitenstof
1 cm naadwaarde is inbegrepen

OOYAmade 1 jaar
Ritsvierkantje rits bovenkant
Knip 2 x in buitenstof/voeringstof
1 cm naadwaarde is inbegrepen

Tekstvak 2 cm op 2 cm


