
V A L S E  D U B B E L E  P A S P E L Z A K  
	  
Deze	  handleiding	  voor	  de	  ‘valse’	  dubbele	  paspelzak	  is	  geschreven	  voor	  de	  Nina	  rok	  &	  broekrok	  
maar	  deze	  zakken	  kunnen	  ook	  op	  andere	  rokken,	  broeken	  of	  broekrokken	  worden	  overgenomen.	  	  
	  
De	  ‘valse’	  dubbele	  paspelzak	  is	  een	  eenvoudigere	  techniek	  dan	  de	  echte	  variant,	  maar	  je	  ziet	  het	  
verschil	  nauwelijks	  in	  het	  eindresultaat.	  
	  

	  
Dubbele	  paspelzak	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  Valse	  variant.	  
	  
Volg	  de	  eerste	  3	  pagina’s	  van	  de	  handleiding	  voor	  de	  dubbele	  paspelzak	  met	  deze	  2	  kleine	  
verschillen:	  
	  

1. Knip	  een	  zakdeel	  met	  deze	  afmetingen:	  	  
MEISJES:	  11cm	  breed	  x	  27cm	  hoog.	  Knip	  twee	  extra	  paspeldelen	  van	  elk	  11cm	  breed	  x	  
5,5cm	  hoog.	  
DAMES:	  14cm	  breed	  x	  27cm	  hoog.	  Knip	  twee	  extra	  paspeldelen	  van	  elk	  14cm	  breed	  x	  
5,5cm	  hoog.	  

2. De	  evenwijdige	  lijn	  die	  je	  op	  de	  voorzijde	  tekent	  is	  deze	  keer	  enkel	  2cm	  boven	  de	  
rechthoek.	  	  
	  

	  
	  
Als	  je	  in	  deze	  fase	  komt,	  ga	  je	  over	  naar	  de	  extra	  paspeldelen.	  	  Je	  vouwt	  ze	  in	  de	  lengterichting	  in	  
twee.	  	  De	  achterkant	  van	  de	  stof	  tegen	  elkaar.	  	  
	  
	  



Speld	  het	  bovenste	  paspeldeel	  zoals	  je	  hieronder	  kan	  zien.	  De	  bovenzijde	  en	  zijnaden	  komen	  
overeen.	  Herhaal	  deze	  stap	  met	  het	  onderste	  deel.	  De	  gevouwen	  zijdes	  zouden	  exact	  in	  het	  
midden	  van	  de	  opening	  moeten	  liggen	  voor	  een	  mooi	  resultaat.	  
	  

	  
	  
Speld	  de	  randen	  vast	  en	  stik	  door	  op	  2mm	  van	  de	  rand	  van	  de	  rechthoekige	  opening.	  	  
	  

	  
	  
Vouw	  de	  zak	  achteraan	  in	  twee.	  	  Naai	  de	  zijnaden	  en	  bovenzijde	  op	  persvoetbreedte	  toe.	  
	  

	  



Je	  kan	  het	  achterste	  deel	  ook	  in	  een	  contrasterende	  kleur	  maken.	  Zo	  krijg	  je	  een	  mooi	  contrast	  als	  
je	  zakje	  wat	  openstaat.	  Sluit	  alle	  naden	  bij	  deze	  optie	  op	  persvoetbreedte.	  	  
	  

	  


