
Gymtas Koe 



Knip alle benodigde delen uit 

het paneel met een 

naadtoeslag van 3 mm 



Maak de oren. 

Leg de goede kanten van de stof 

op elkaar en speld ze vast.  

Stik de randen op 0,5 cm en knip af 

op 0,3 cm.  

Draai de stof om naar de goede 

kant en speld vast 



Maak de hoorns. 

Leg de goede kanten van de stof op 

elkaar en speld ze vast. 

Stik de randen op 0,3 cm 

en knip af op 0,3 cm. 

Draai de stof om naar de goede 

kant en speld vast. 



Maak de lusjes. 

Plooi in de helft en speld vast.  

Stik de randen op 0,5 cm.  

Draai de stof om naar de goede kant en speld vast 



Stik de lusjes, hoorns en oren 

dicht bij de randen. 



Stik de hoorns en oren vast aan het middenstuk van de voorzijde.  

Leg de zijkanten van de voorzijde klaar. 



Speld de zijkanten van de voorzijde vast aan het middenstuk 

van de voorzijde. 



Stik de voorste delen op 0,8 cm en werk de naden af. 



Vouw de delen open en stik ze op 

0,5 cm. 

Leg het bovendeel van de voorzijde 

klaar en speld het vast aan de 

voorste delen. 



Stik de delen aan elkaar en 

werk de naden af. 



Stik op 0,5 cm 



Speld de lusjes vast op de markeringen en naai ze vast 



Werk de naden van de voor- 

en achterkant van de gymtas 

langs drie zijden af. 



Leg de goede kanten van de 

stof op elkaar en speld ze vast 

Stik de gymtas langs drie zijden.  

Ter hoogte van de markeringen 

niet naaien. 



Stik de openingen voor het inrijgen van het 

koord dicht bij de rand 



Maak een zoom aan de 

bovenrand (3,5 cm) en 

speld deze vast. 



Stik aan de bovenrand een 

zoom op 3 cm  

Leg de koorden 2 x 1,5 m klaar. 



Rijg de koorden door de tunnel. 



Rijg de koorduiteinden door de lusjes en knoop deze vast. 


