Studio Vlinder Vrij
Net toen ik dacht dat mijn leven voorbij was, werd ik een vlinder.

Workshop tassen maken met de hand.
Een fijn uitje en aan het eind van de dag ga je met een mooie tas naar huis. Twee
keer plezier. Hoe leuk is het om met die zelfgemaakte leren tas op pad te gaan?
Tijdens deze workshop maak je zelf een leren tas met de hand, dus echt ambachtelijk van A tot Z. Dat
betekent, dat de tas ook met de hand wordt gestikt. En geen zorg, je hoeft daarvoor niet te kunnen naaien.
Uiteraard begeleiden we je bij het hele proces!
De tas
De tas die je maakt, is een eenvoudig basismodel schoudertasje met een standaardmaat. Het formaat is 20
cm breed en 15 cm hoog. Het is een tas met een klep. Natuurlijk kun je de tas jouw persoonlijke uiterlijk
meegeven.
Bij de start kies je voor het leer waar je mee wilt werken. Je kunt daarbij een keuze maken uit verschillende
standaard effen leersoorten en standaardkleuren (je moet dan denken aan verschillende tinten zwart, bruin,
blauw en grijs).
We hebben meestal ook wel andere kleuren liggen, maar die kleuren kunnen steeds verschillen. Wanneer
je kiest voor iets anders dan het standaard leer, kan het zijn dat we een meerprijs vragen van tussen de
2,50 en 10,00 euro.
Je kunt de tas uitvoeren met de standaardklep, maar je kunt ook zelf een vorm bedenken voor je klep. Voor
de klep kun je een andere kleur of leersoort kiezen. We hebben verschillende leersoorten met of zonder
een print liggen. Afhankelijk van je keuze betaal je per klep dan een meerprijs tussen de 2,50 en 10,00
euro
De basisuitvoering is een tas met een hengsel van eenvoudig leer in verschillende kleuren. Je kunt ook
kiezen voor een hengsel van metaal (ketting). De meerprijs daarvoor is ca. 7,50 euro. Het hang- en
sluitwerk (zilver-, goud-, bronskleurig en zwart) kies je ook zelf.
Je hoeft vooraf nog geen keuzes te maken, dat doe je aan het begin van de workshop.
Uitvoering
Nadat je je keuzes hebt gemaakt, denk je goed na over de klep. Wanneer je voor een andere vorm klep
kiest, moet je daar eerst zelf een model (patroon) van maken.
Daarna ga je eerst het patroon overbrengen op het leer en dan het patroon uitsnijden of uitknippen.
Vanaf het knippen/snijden van het leer, nemen we je mee door het hele proces. We zorgen ervoor dat je
aan het eind van de workshop naar huis gaat met een mooie draagbare tas.
Wat je verder vast graag wilt weten.
De workshop duurt een dag. We starten tussen 09.30 en 10.00 met koffie/thee en wat lekkers. Tussen de
middag zorgen we voor een eenvoudige lunch. We starten om 10.00 uur met de tas en de stoppen rond
15.30 uur. Mocht je eerder klaar zijn met de tas (niet iedereen zal hetzelfde tempo hebben) dan is er de
mogelijkheid om (tegen een kleine meerprijs) nog een ander leren product te maken. Daarbij denken we
dan aan een kleine festival portemonnee, een sleutelhanger, een pennenetui, een zonnebriletui)
Open inschrijvingen
Er zullen per jaar een aantal open inschrijvingen zijn. De data daarvoor worden op de website bekend
gemaakt. Je kunt je daarvoor inschrijven door middel van het inschrijfformulier op de website.
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De groepjes zijn maximaal 6 deelnemers. Wanneer de groep vol is, kom je in ieder geval op een wachtlijst.
We nemen dan z.s.m. contact met je op om te kijken of en wat andere alternatieven zijn.
Groepsaanmeldingen
Wil je met een groepje komen, neem dan even contact met ons op om samen de mogelijkheden te
bespreken. Kijk hiervoor ook op deze website.
De kosten voor het maken van een standaard tas zijn 59,95 per persoon. Dit is inclusief koffie/thee met wat
lekkers, water en een eenvoudige lunch. Daarvoor krijg je:
- Leer voor de tas
- Een hengsel van leer of metaal
- Hang- en sluitwerk naar keuze
- Gebruik van benodigde materialen en gereedschappen
- Koffie, thee en water (onbeperkt)
- Iets lekkers bij de koffie
- Een eenvoudige lunch
Aantal deelnemers
We verzorgen workshops vanaf 2 tot maximaal 6 deelnemers per groep.
Data
De data voor open inschrijvingen vind je op de website.
Wanneer je met een groepje wilt komen, spreken we samen een datum af. Verder maken we daarvoor
specifieke afspraken op basis van jouw wensen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een uitgebreidere lunch,
een groter tasje, of andere wensen die je hebt. De kosten worden dan uiteraard ook anders. Op basis van
ons gesprek maken we een prijsopgaaf en dan kun je alsnog beslissen of je bij ons de workshop kom
doen.
Neem daarvoor contact met ons op via het inschrijfformulier voor workshops.
Heb je zin om mee te doen, schrijf je dan in of neem contact met ons op via het formulier op deze website
Hartelijke groet,
Namens Studio Vlinder Vrij
Jos en Wim
oktober 2019
PS. Wanneer je met de auto komt, kun je die buiten op de grasrand langs onze tuin parkeren.

