
NaaiPatroon
- Snack Bags -

Maak zelf leuke en fleurige zakjes van stof, om je tussendoortjes mee te 
nemen als je op pad gaat. Handig voor nootjes, snoepjes, of bijvoorbeeld een 

zelfgemaakte koek of mueslireep

DIY Less-Waste Huishouden

www.sewnatural.eu
www.sewnaturalworkshops.nl&
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Wat heb je nodig
- Twee stoffen van katoen of evt eentje van geplastificeerd katoen
- Stofschaar, meetlint & potlood
- Naaimachine & bijpassend garen
- Stukje klittenband
- Strijkplank & strijkijzer

Recycle tips
- Een oude theedoek, tafelkleed of lakens

Let op
- Gebruik je geplastificeerd katoen? Let er dan goed op dat 
het veilig is om voedsel in te bewaren!

Werkwijze
Knip 2 stukken stof van ± 14 x 30 cm. 

Één stof van katoen, de andere van 
geplastificeerd katoen óf een wat steviger 
gewoon katoen (een oude theedoek 
bijvoorbeeld).

Leg de twee stukken stof op elkaar, met de 
goede kanten van de stof naar de binnenkant.

Als je geplastificeerd katoen gebruikt kun je beter 
niet spelden, ivm gaatjes. Gebruik eventueel 
klemmetjes om de stoffen op elkaar te houden.

Naai de stoffen rondom op elkaar, met een naad 
van ± 7mm (dat is de breedte van je naaivoetje).

Laat in één van de lange zijkanten een gat open 
van ± 10 cm.
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Snack Bags naaien



Snack Bags naaien

Knip de hoekjes schuin af, vlak naast het stiksel.

Keer de stof met de goede kant naar buiten via de 
opening. 

Leg de stoffen netjes op elkaar en strijk je lapje even 
goed plat, strijk ook de stof van de keeropening netjes 
naar binnen 
(let op bij geplastificeerd katoen dat je niet op de plastic 
laag strijkt!)

Naai het klittenband op het lapje stof:
- Op de stof die de buitenkant van het zakje wordt naai je 
het stekelige gedeelte, op 1 cm van de bovenkant
- Op de voering van het zakje naai je het zachte gedeelte 
van het klittenband, op 1 cm van de onderkant 

Je kunt de stof vast even in vorm vouwen, zoals op de
foto hiernaast. Dan zie je hoe het zakje wordt en waar je
dus het klittenband moet naaien

Het klittenband naai je vast door het helemaal rondom te 
naaien, vlak langs de zijkanten.

Als laatste vouw je het zakje in model (zoals het ligt op 
de foto hiernaast) en naai je een stiksel over de linker en 
de rechter zijkant, vlak langs de stofrand. Je naait zo de 
zijkanten van het zakje op elkaar én je sluit de opening 
die je in het begin open liet.

Je Snack Bag is klaar!

* Dit patroon is geheel ontwikkeld door en eigendom van Marieke Kegler – Sew Natural – www.sewnatural.eu
* Het is niet toegestaan om dit patroon te verspreiden of te verkopen.
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Over SewNatural
SewNatural is dé webshop voor biologische stoffen, unieke naaipatronen & online workshops!
Creating a Fair Life – Gebruik je creativiteit om je in te zetten voor een mooiere en groenere wereld.

Website: www.sewnatural.eu Heb je vragen of opmerkingen?
Blog: www.sewnaturalworkshops.nl Mail: info@sewnatural.eu
Facebook: www.facebook.com/SewNaturalEU
Instagram: instagram.com/SewNatural.EU Copyright


