
7 Stik de strookzak aan het 
zijvoorpand zie foto.

8 Vouw de naadtoeslag weer naar 
beneden en stik het tussenvoorpand 
aan het zijvoorpand in twee delen tot 
de naadtoeslag vast. Keer de lus riem 
naar de goede kant van de stof.

4 Speld de naad van de strookzak 
naar beneden en stik het 
tussenvoorpand vast aan je voorpand.

5 Stik het inkijkdeel van de zak aan 
het zijvoorpand.

6 Knip de hoek van de strookzak in, 
zoals op de foto.

Zo doe ik het ! Verstevig het belegdeel 
van de riemlus en het zichtdeel van de 
strook zak en de hoekjes die tijdens 
het maken ingeknipt worden.  
Bij deze zak is het belangrijk dat de 
naadtoeslagen niet worden mee 
gestikt. Wanneer je de jas van leer 
maakt, moet je het knoopsgat maken 
voordat je begint met foto 1/ 2.

1 en 2 Stik het lusbeleg op 
het lussengedeelte van het 
tussenvoorpand.  
Knip de naadtoeslag van het pand in 
tot het stiksel.  
Dun de naden uit en keer om.

3 Stik de strookzak aan het 
middenvoorpand. 
Stik het in twee gedeeltes zodat je de 
naadtoeslag van de binnenzijde van de 
strookzak niet mee stikt.

Zak met riemlussen bij jas Michael Kors
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12 Stik de beleg lus vast aan het pand 
en de bovenzijde van de zak aan het 
pand.  Maak het knoopsgat er in en 
zet de knoop er op.

Lisette Germain

9 Rijg de zak ingang dicht en keer het 
geheel om. Stik nu de lengte deelnaad  
van voorpand en zijvoorpand aan 
elkaar.

10 Knip de hoeknaad in tot het stiksel 
zie foto. En pers de naden open.

11 Stik de onderkant van de 
strookzak vast aan het pand. En stik 
het zak deel aan de de strookzak. 
En knip het hoekje van de (pand) 
deelnaad in zodat de zak plat kan 
vallen. Werk de zak verder af.
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