
OOYAmade
Heuptasje ‘ovaal’ 

Ontworpen door OOYAmade 
voor Veritas

Benodigdheden:

patroon via deze link

Buitenstof, binnenstof, rits 20 cm, versteviging (afhankelijk van je stofkeuze), 
tassenband 3cm, gesp (sluiting)
stofschaar, schaar, naaigaren, naald, naaimachine, meetlat of lintmeter, 
ritsvoet, zeepje of krijtje, balpen, strijkijzer, wonder clips of speldjes,…

https://www.veritas.be/be_nl/creatieve-ideeen/naaien?utm_medium=blog&utm_source=Ooyamade&utm_campaign=Veritas%20Creators&utm_content=Online&utm_term=HeuptasjeBacktoschool
https://www.ooyamade.be/hippe-heuptasjes-ontworpen-door-ooyamade-voor-veritas/


Stap

1

Werkbeschrijving: 
Buideltasje ‘ovaal’

Download het patroon via deze link en print het uit. 
Zorg dat je printerinstelling op 100 % staat. 
Knip het patroon uit. 
Het patroon is zonder naadwaarde, voeg zelf 1 cm naadwaarde toe!

Stap

2
Knip de delen uit de buitenstof en de voeringstof en verstevig alle 
delen. Knip een voorpand en een achterpand, een zakdeel, twee 
ritsstroken en de onderkant, zowel uit buitenstof als uit voeringstof 
met 1 cm naadwaarde. Knip de versteviging zonder naadwaarde. 
Gebruik de dunste versteviging voor de buitenstof en de dikste voor 
de voeringstof.

Stap

3
Neem beide zakdelen 
Leg het zakdeel in buitenstof met de goede kant naar boven voor je op 
tafel. Leg daarop het voeringdeel van de voorzak, met de goede kant 
naar beneden. Speld bovenaan vast. Stik op 1 cm. 

https://www.ooyamade.be/hippe-heuptasjes-ontworpen-door-ooyamade-voor-veritas/


Stap

4

Stap

5
Leg buitenstof voorpand voor je op tafel met de goede kant naar boven. 
Leg hierop het zakdeel met de goede kant naar boven. Zorg dat het 
recht ligt en dat alle zijden netjes overeen komen. Speld vast
Naai vast op 0,5 cm (zie gele lijn).

Strijk de naad open.
Keer de zak met de goede kanten naar buiten en geef een sierstiksel op 
2mm van de bovenrand (zie gele lijn). (Een sierstiksel zorgt ervoor dat 
het tasje netjes afgewerkt is. Je neemt hiervoor een langere steeklengte 
en zet je naald naar rechts.) 

Stap

6
Neem de rits en de twee ritsflapjes in buitenstof. 
Leg 1 ritsflapje voor je op tafel met de goede kant naar boven. Leg 
daarop de rits met de goede kant naar beneden. Speld vast aan de 
bovenzijde. Zorg dat rits en flapje gelijk komen bovenaan. Leg het 
midden van de rits gelijk met het midden van het flapje. Links en rechts 
heb je 1 cm over.
Naai vast met een ritsvoet op 1 cm



Stap

7
Leg het ander ritsflapje voor je op tafel met de goede kant naar boven. 
Leg hierop de rits met de goede kant naar beneden. (Er hangt dus al een 
ritsflapje aan de onderzijde van de rits. Let erop dat je rits netjes in het 
midden zit en dat de zijkanten van de flapjes gelijk lopen. Speld vast.
Naai de rits vast met een ritsvoet op 1 cm

Neem de twee ritsflapjes in voeringstof. 
Leg een ritsflapje buitenstof met de goede kant naar boven. Hierop hangt 
de rits met de goede kant naar beneden. Speld hierop een ritsflapje in 
voeringstof met de goede kant naar beneden. De rits zit dus tussen 
buitenstof en voeringstof. Speld vast. Draai het geheel om en naai in het 
bestaande stiksel met een ritsvoet. 
PAS OP: Laat links en rechts 1,2 – 1,5 cm open. Die heb je straks nodig 
om de naden te naaien. 
Doe hetzelfde met het tweede ritsflapje voering. 

Stap

8

Stap

9
Geef een sierstiksel aan weerszijden van de rits op 2 mm, maar laat 
links en rechts terug 1,2 cm open.



Stap

10
Neem onderkant buitenstof.
Speld een korte zijde van de onderkant buitenstof aan de korte 
zijden van de ritsflapjes met de rits er tussen. Plooi de voering weg, 
zodat je enkel de buitenstoffen aan elkaar speld. 
Naai buitenstof ritsflapjes aan buitenstof onderkant op 1 cm.

Stap

11
Je hebt nu een cirkel. 

Afhankelijk van de breedte van je rits, kan het zijn dat je een beetje 
moet bijknippen. Zorg dat het ritsdeel en de onderkant even breed 
zijn.

Geef aan weerszijden een sierstiksel op 2 mm 
van deze naad op de onderkant. 
Let erop dat je de voering NIET meenaait!



Stap

12

Stap

13

Neem onderkant voering
Speld een korte zijde van onderkant voering aan de ritsflapjes voering. 
Goede kanten op elkaar. Plooi de buitenstof weg.
Naai op 1 cm
Doe hetzelfde aan de andere zijde
De cirkel is nu ook gevoerd. (Er blijft een kleine opening in de voering aan 
de naad, dat is normaal!)

Knip 2x 50 cm strap. Zigzag alle uiteinden, zodat de strap niet kan 
rafelen
Speld de straps vast op de goede kant van het achterpand in buitenstof 
op de merktekens. De straps liggen op de stof, ze steken niet uit! 
Naai de straps vast aan beide zijden op de goede kant van het 
achterpand buitenstof met een zigzag op 0,5 cm. Ga enkele keren 
heen en weer zodat de straps goed vastzitten. 



Stap

14

Stap

15
Neem het achterpand en speld op dezelfde manier aan de andere zijde 
van de cirkel. Buitenstof op buitenstof, goede kanten op elkaar. Geef 
knipjes indien nodig. Let erop dat je de voering niet meestikt. DOE DE 
RITS OPEN! Anders heb je straks problemen om het tasje te keren. 
Knip de naad bij en geef meer knipjes indien nodig

Leg het voorpand buitenstof voor je op tafel met de goede kant 
naar boven.
Speld hierop de buitenstof van de cirkel, goede kant op goede 
kant. Zorg dat het midden van de ritsflapje en de onderkant op 
het midden van de buitenstof komen. Speld daarna de rest goed 
vast. Je zal veel speldjes nodig hebben. Geef indien nodig kleine 
knipjes in het ritsflapje om de bochten makkelijker te kunnen 
spelden. Zorg dat je knipjes niet dieper zijn dan 1 cm, anders heb 
je gaatjes in je tasje. 
Naai rondomrond vast op 1 cm. Let erop dat je de voering 
nergens mee naait! 
Knip de naad bij en geef meer knipjes indien nodig



Stap

16
Neem het achterpand in voeringstof. Speld en naai dit vast aan de 
voeringcirkel. Goede kanten op goede kanten, middens op middens. 
Geef knipjes indien nodig.
Knip de naad bij en geef meer knipjes indien nodig
Doe hetzelfde bij het voorpand voeringstof, maar laat nu een keergat 
van 10 cm onderaan. 
Knip de naad bij en geef meer knipjes indien nodig

Stap

17
Keer het geheel met de goede kanten naar buiten en sluit het keergat 
met de hand of op 1 mm met de naaimachine

Stap

18
Meet de omtrek van het kind en bevestig de 
gespen op de juiste maat. 
Naai de gespen vast met een zigzagsteek



Proficiat, je bent… KLAAR!!!  

Deel jouw resultaat met #ooyamade #veritaseu en tag @ooyamade




