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Recycle Jeanstas 
Iedereen heeft wel een oude jeans liggen die te versleten is om te dragen. Voordat je deze nu in de 

textielbak deponeert, kan je van de goede delen vast nog wel een leuke tas maken. Hierbij een patroon 

voor een handige boodschappentas. Veel maakplezier! 

 

Benodigdheden:  

2 stukken jeans van ongeveer 40x47 cm (buitenkant tas) 

2 stukken stof van ongeveer 40x47 cm (voeringtas) 

2 repen jeans van 32x6 cm (buitenkant hengsels) 

2 repen stof van 32x6 cm (binnenkant hengsels) 

1 losgeknipte kontzak 
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Voor de afmeting ben ik uitgegaan van de beschikbare stof van de jeans. Het smalste gedeelte van 

de pijp is de breedte van het tasje. Daarom is de breedte van mijn tas ongeveer 40 cm en de 

lengte 47 cm, maar dit kun je uiteraard aanpassen aan de maten van jouw jeans. Bij de tas delen 

knip je uit de onderkant van de lap twee vierkante hoeken van ± 7x7 cm, hierdoor krijgt de 

uiteindelijke tas zijn diepte.  

 

Werkbeschrijving: 

- Stik een reep jeans en voeringstof (goede kant v.d. stof op elkaar) aan beide lange zijden. Keer 

de hengsels om en stik ze smal op de rand door.  

- Zet de hengsels aan de bovenzijde vast op de buitentas delen (goede kant v.d. stof op elkaar) 

met een tussenruimte van 8 cm, dus beide 4 cm vanuit het 

midden. 

- Stik de kontzak op één van de voeringtas delen. 

- Stik de buitentas delen aan de zijkant en onderkant aan elkaar 

vast. De hoeken stik je niet, deze laat je (nog) open.  

- Vorm de hoek door de zijnaad en ondernaad van de tas op 

elkaar te leggen (goede kant v.d. stof op elkaar). En stik de stof 

op elkaar, zodat je de hoek van de tas sluit.  

- Doe hetzelfde met de voeringtas delen. Maar laat een gedeelte 

van de ondernaad open, zodat je de tas nog kunt omkeren. 

- Stik de buitentas en voeringtas aan de bovenzijde aan elkaar 

(goede kant v.d. stof op elkaar). Keer de tas en stik de 

bovenrand smal op de rand door. 

- Stik de ondernaad van de voering dicht. 

- En klaar ben je. Veel plezier van je recycle boodschappentas! 

- TIP: verklein de tas naar elk gewenst formaat en je hebt een leuk cadeautasje!   


