
BERNINA ZOMERKATOEN PROJECT 

Shopper “Streepje voor bij een blokje om” 

Dit is mijn coupon (ca. 2 meter) voor het Bernina Zomerkatoen project 

Eerst heb ik een ontwerp gemaakt. Het basispatroon is van Butterick (B5109). 

 

De voor- en achterkant worden oranje met opgestikte wol (oranje, geel, paars en groen). 

En het voorvak wordt crazy patchwork in geel, paars en groen. Die kleuren wil ik zelf 

gaan verven. 

 

Mijn idee om wol op stof te naaien was nog niet zo eenvoudig als ik dacht. Bij een te 

brede zigzagsteek trok het stof samen en zakte de wol weg in het stof en bij een te 

smalle zigzag werd de wol niet goed overlapt. Ook trok de draad de hele tijd scheef. De 

oplossing is een speciaal voetje van Bernina: voetje 21. 

 

En een sandwich gemaakt van bovenstof, Hobbs en met vlieseline verstevigde stof. 

 

 

Ik heb het patroon van de tas uitgeknipt uit plakvlieseline en op de binnenstof 

gestreken. Daarna de patroondelen op Hobbs gelegd en uitgeknipt. Toen de delen met 

Hobbs op de oranje stof gelegd, globaal uitgeknipt en vastgenaaid. Het overstekende 

stof heb ik weggeknipt, met uitzondering van het gedeelte tussen de hengsels. Het 

lijkt zo gemakkelijker om de wol op te naaien. 



 

Vanuit het midden naar de zijkanten is de wol met een brede zigzag-steek opgestikt. 

Eerst de banen van boven naar beneden met een tussenruimte van 3,5 cm. Daarna de 

banen ertussen van beneden naar boven (tegen scheeftrekken). 

 

De hoofddelen zijn inmiddels voorzien van gekleurde breiwol. 

Maar de voorzak van de tas moet heel anders worden dan de rest: een eye-catcher. 

Eerst wilde ik er een crazy-patchwork van maken, maar met drie verschillende lapjes is 

dat best moeilijk. Dus heb ik gekozen voor een log-cabin-variant. 

 

 
 

Het middenblokje is de originele stof, de gele en groene stof zijn eigen geverfde lapjes 

en de paarse is een productiestofje (omdat mijn paarse te blauw geworden was). 

 

Alle patroondelen liggen klaar om in elkaar gezet te worden. De voering is doorgestikt in 

een blokpatroon. De binnenzak is gemaakt van de restjes van de voorzak. 

 

 

 

 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-3eXVVp87Ook/TfEl67lC7sI/AAAAAAAAAH0/V3FZBseMmUA/s1600/DSC03468.JPG


 

Met zo'n tas heb je dus echt een een streepje voor als een een blokje om gaat! 

En dat is dan ook gelijk de naam van dit projectje geworden: streepje voor bij een 

blokje om. 

 

 

 

 

De bodem is niet van karton, maar van een plastic placemat. Gaatjes erin geboord; ook 

gaatjes in het midden, omdat de tas nogal uitzakte. 

  

Inknipjes geven in alle ronde naden. Daarna omdraaien, open gedeelten (bij de 

binnenkant en de hengsels) dichtnaaien met de hand. Helemaal doorstikken en KLAAR... 

 

 

Chriss-Cross           http://chriss-crossstitchingquilting.blogspot.com 


