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Adventskalendertas 2020 -

JustBE

23 cm hoog, 33 cm breed, ca. 10 cm diep

JustBE!
Deze winter is alles anders dan normaal. We hebben allemaal zo onze zorgen, we mogen niet samenzijn
en veel kan niet. Daarom is het zo belangrijk om voor goed voor onszelf te zorgen, leuke dingen te doen
en te ontspannen. Beter is het om alles maar over ons heen te laten komen ipv je zorgen te maken over
de komende maanden. Steek gezellig een kaarsje aan, bak koekjes en verwen je liefsten.
Wees gewoon jezelf: JustBE.
Doe daarom ook mee met de gezamenlijke adventskalendertas JustBE.
Het is een tas die je omhangt, met ruimte en wat extra’s. Dit keer heeft de tas lange hengsels zodat je
hem over je schouder kunt dragen. Met wat naaiervaring kun je er ook zelf een lange hengel aan de
zijkant zetten.
Deze tas is geschikt voor beginnende naaisters. Alle stappen worden met uitvoerige beschrijvingen met
foto’s uitgelegd en voor sommige stappen zijn er video’s online.
Voor JustBE is niet veel nodig. Voor de buitenkant van de tas is een stevige stof zoals tassenstof, spijkerstof, canvas, ribcord of zacht nepleer ideaal. Voor de binnenkant is ieder katoentje geschikt.
Veel materiaal heb je vast nog wel in huis maar je kunt ook in de
Farbenmix-Shop een leuke combinatie vinden.
Alle patroondelen zijn inclusief naadtoeslag van1 cm.
Print de patroondelen, leg ze op de stof, knip de delen uit en je kunt beginnen!
Ben je benieuwd wat je in de adventstijd bij Farbenmix nog te wachten staat?
Open dan vanaf 1 december iedere dag een deurtje in onze Adventskalender.
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Wat je nodig hebt om JustBE te maken, zie je in de onderstaande tabel met benodigdheden:
50 cm tassenstoff
• 50 cm katoen
•40 cm Rits van de rol met één runner
• 2 m tassenband
• magneetsluiting
• Klittenband, ca.10 cm

Naar wens maar niet dringend noodzakelijk maar wel leuk en handig:übsch :
• StylefixFilz voor de versteviging van de magneetsluiting
• Stylefix
• Label
• Stylefixpatches

Hier nog even een overzichtje om mee te nemen en af te strepen:
⃝ 50 cm x 140 cm buitenstoff
⃝ 50 cm x 140 cm voeringstoff
⃝ 2 m tassenband 3 tot 4 cm breed
⃝ Magneetsluiting
⃝ Klittenband , ca. 10 cm
⃝ 40 cm rits van de rol met één runner

Naar wens, dus niet dringend noodzakelijk maar wel leuk en handig:
⃝ StylefixFilz ter versteviging van de magneetsluiting
⃝ Stylefix
⃝ restje Webband om te versieren, Etiketten
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