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Jack Rugzak 
Patroon inclusief naadwaarde 
Moeilijkheidsgraad:   

Maattabel en indicaties 
Maat rugzak S M L XL XXL 
Hoogte (cm) 25 30 35 40 45 
Breedte (cm) 22 25 28 31 31 
Diepte (cm 13 14 15 16 16 
Volume (l) 7 10,5 14,7 19,8 22,3 
Indicatie Klein rugzakje voor 

kinderopvang, daguitstap, 
luiertasje, peuterklas… 
Plaats voor brooddoos, 
drinkfles, koekendoos, 
reservekleding… 

Rugzak voor peuters en 
kleuters, klein zwemzakje, 
turnzak, daguitstap… 
Plaats voor brooddoos, 
drinkfles, koekendoos, 
reservekleding… 

Rugzak voor kleuters, 
zwemzak, sportzak… 
Plaats voor A4 schrift, 
brooddoos, drinkfles, 
koekendoos, tablet, 
laptop… 

Rugzak voor lagere school, 
zwemzak, sportzak…   
Plaats voor A4 mappen, 
brooddoos, drinkfles, 
koekendoos, tablet, 
laptop… 

School rugzak, zwemzak, 
sportzak…   
Plaats voor A4 mappen, 
brooddoos, drinkfles, 
koekendoos, ipad, grote 
laptop… 

Benodigdheden  

× Stof  

Voor de buitenstof (stevige, niet-elastische stoffen zoals stug katoen, canvas, kunstleer, oilskin…) 
Benodigde hoeveelheid in cm (stofbreedte 140 cm) S M L XL XXL 
Basis rugzak + zak vooraan + één zijzak  90 100 110 120 130 
. Optie tweede zijzak (met of zonder rits) +20 +25 +30 +35 +35 

Voor de voering (katoen, canvas…) 
Benodigde hoeveelheid in cm (stofbreedte 140 cm) S M L XL XXL 
Basis rugzak + binnenzak met gleuven 30 35 40 45 50 
. Optie zijzak (één of twee) +35 +40 +45 +50 +50 
. Optie grote binnenzak met elastiek en/of verstevigde zak en/of tussenschot +45 +55 +65 +75 +80 

× Fournituren 
o Een koordstopper 
o 1 m rond koord 
o 1m tassenband  
o Twee laddergespen/ schuifgespen  
o Optioneel twee veterringen. Er kan 

ook gewerkt worden met 
knoopsgaten. 

o Twee klikgespen/ één of twee 
magneetsluitingen/ twee 
boekentassluitingen  

o Extra kleine klikgesp 
o Elastiek (10-15 mm) 
o Niet-deelbare rits voor opties zakken 

met ritsen: 

Afmetingen ritsen in cm S M L XL XXL 
Zak met rits vooraan*  18 22 25 30 30 
Zijzak met rits*  9 10 11 12 12 
Binnenzak met rits* 18 22 25 30 30 

× Versteviging 

Merk op dat de keuze voor de materialen om de rugzak te verstevigen een persoonlijke is. Bij sommige 
verstevigingen zijn er meerdere opties mogelijk.  

Benodigde hoeveelheid in cm S M L XL XXL 
Vlieseline H630 55 60 75 85 90 
Plakkatoen G700/ vefix  55 60 75 85 90 
Style-vil/ style-vil fix 40 55 60 70 75 
Style-vil/ style-vil fix bij optie tussenschot/ verstevigde zak +25 +30 +35 +40 +40 
Optioneel Ronar fix/ decovil/ decovil light Voor extra verstevigen bodem/ achterpand (zie tutorial) 
Vlieseline H250  Voor versteviging van soepele stoffen/ knoopsgaten/ sluitingen 

 


