
Stap

1

Stap-voor-stap-foto’s en werkbeschrijving: 
Pennenzak ‘Sleepingbagpouch’

Knip het patroon drie
keer uit: 1 x uit de 
buitenstof, 1 x uit de 
tussenvoering en 1 x uit
de binnenstof.

Stap

2
Speld de rits op de 
buitenstof met de goede
kanten op elkaar en de 
tandjes naar binnen. Zorg
dat je aan beide zijden een
aantal cm over houdt aan
de onderkant om straks de 
ritsloper te bevestigen. 

Stap

3
Naai de rits vast met een
ritsvoetje. Stik niet te dicht bij
de tandjes zodat de ritsloper
straks gemakkelijk kan passeren.  

Benodigdheden:
• Het patroon van Aylinlinya onderaan deze werkbeschrijving 
• Lapje katoen of nepleer voor buitenstof: +- 23 op 23 cm
• Lapje katoen voor binnenstof: +- 23 op 23 cm
• Lapje tussenvoering (wattine, thermolam,…): +- 23 op 23 cm
• Eindeloze rits +- 70 cm
• Ritslopertje
• plakband



Stap
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Stap

5
Draai om en naai de deze drie lagen op elkaar in of 
vlak naast de stiklijn van de rits. 

Leg de buitenstof met de goede kant naar boven. 

Leg daarop de binnenstof met de goede kant naar beneden. 

Sluit af met de tussenvoering

Speld vast



Stap
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Stap

7

Geef voldoende knipjes in de naad
aan de ronde zijde.

Keer de pennenzak met de goede kanten naar 
buiten. 

Dit is het resultaat: 



Stap

8

Stap

9
Neem een stukje
plakband en plak
dit op het uiteinde
van de rits. Plak dit
niet over de 
tandjes en laat een
stuk uitsteken. Doe 
dit aan beide
zijden. Zo kan je 
beter trekken aan
de rits om de 
ritsloper straks op 
de rits te steken.  

Stap

10
Schuif het lopertje eerst op 1 kant
van de rits.  

Indien je dit wil kan je een
sierstiksel geven op 2 à 3 mm 
naast de rits.



Stap
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Stap

12

Schuif de tweede kant van 
de rits in het lopertje, 
zoals bij de onderkant van 
een deelbare rits. Trek aan
het lopertje terwijl je de 
plakbanduiteinden
vasthoudt. 

Keer de pennenzak buitenstebinnen. 

Dit is een belangrijke stap: Zorg dat de rits in het 
midden ligt. Meet dit goed na. Leg ELKE laag stof
mooi plat, let dus zeker ook op de buitenstof die 
nu aan de binnnekant ligt. Knip de rits af.
Zorg dat de buitenstof mooi open ligt tot in de 
hoekjes en speld of clip zo goed mogelijk vast.   
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Stap

14
Keer de pennenzak en check of 
de buitenstof netjes
meegenaaid werd. Indien niet, 
herhaal stap 13.Overlock dan
deze naad of werk af met een
overlocksteek op de 
naaimachine.    

Stap

15
Indien je wil kan je de naad nog verstevigen, door een tweede keer
over het stiksel te naaien of bijvoorbeeld met een drievoudige rechte
steek. 

Naai dit vast. Je kan
best vertragen of met 
de hand te draaien
aan het wiel van de 
naaimachine wanneer
je over de rits naait. 



Stap

16
Keer de pennenzak met de goede zijde naar buiten. 

KLAAR!!!!

Dit is niet mijn patroon, vernoem dus zeker de maker Aylin Nila als
je deze pennenzak deelt of tag @AYLIN.NILYA op instagram en/of 
gebruik de hashtags: #aylinnilyapattern , #sleepingbagpouch , 
#schlafs.ckchenm.ppchen als je deze pennenzak maakt. 

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

Post een foto van jouw pennenzak op mijn facebookpagina

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

en/of een linkje op mijn blog! 

www.ooyamade.be

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

VEEL NAAIPLEZIER!

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