Hoge boxy etui
Stap voor stap uitleg van stof knippen tot
eindresultaat
Benodigdheden
•

2x stevige stof 20 x 30 cm (buitenstof)

•

2x lichte kleur katoen 20 x 28 (voering)
2x stevige vlieseline 20 x 28 cm
2x lusjes 9 x 5 cm
1 rits van 20 cm
spelden en/of clips

•
•
•
•
•
•
•

schaar
evt. een handnaald
en naaigaren.

Naadwaarde
De patronen zijn inclusief 1 cm naadwaarde.
Stap 1: Patroon
Teken de bovenstaande formaten over op
patroonpapier. Het grote stuk van 20 x 28 cm is de
etui, de stukjes van 4x4 cm is de breedte van de etui
(in totaal bodem van 8 cm).
Het kleine stukje van 9 x 5 cm is het lusje, daar heb je
er twee van nodig.
Dit is alles inclusief 1 cm naadwaarde.
Stap 2: Leg het patroon op stof
Leg het patroon op dubbele stof. Je hebt 2x de buitenstof nodig, 2x stof voor de
voering, 2x vlieseline en 2x het lusje van voering- of buitenstof.
Strijk de vlieseline op de uitgeknipte delen van de buitenstof. De glimmende kant is
de plakkant en die strijk je op de niet mooie kant van de buitenstof.
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TIP: heb je een metalen stoppertje op
je rits zitten? Haal deze er dan af en
maak de rits dicht door met een
handnaald een paar keer om de
tandjes te naaien. Je hebt nu je eigen
stoppertje gemaakt. Dit zit straks aan
de binnenkant van je etui, dus niet
zichtbaar.

Stap 3: De rits aan een kant vast maken
Leg een deel van de buitenstof voor je
neer (mooie zijde naar boven), leg daar
een rits van 20 cm op met de goede kant
omlaag. Het trekkertje ligt dus onderop
tegen de mooie kant van de stof aan. Het
ritslintje ligt aan de bovenkant van de stof
en de rits ligt met tandjes en de andere
kant van het lintje op de stof. Zie de foto
hiernaast.
Houdt aan beide zijdes 1 cm naadwaarde
over en speld de rits vast.

Dan leg je het voeringdeel erop (mooie zijde naar beneden).
Pak de speld die eronder zit eruit en speld nu door 3 lagen (buitenstof, rits, voering).

2

Stik met een ritsvoetje het stiksel zo dicht mogelijk langs de tandjes. Gebruik het
linker gedeelte van het ritsvoetje dus.
Stik deze drie lagen aan elkaar vast.
Trekkertje van de rits.
Tijdens het stikken (of al aan het begin) kom je het trekkertje van de rits tegen. Hier
kun je niet langs met je voetje.
Trekkertje aan het begin: trek de rits helemaal open. Begin met stikken. Kom je bij
het trekkertje, doe de naald in de stof en het voetje omhoog. Trek de stof iets schuin
en trek het trekkertje omhoog. Doe het voetje nu omlaag en stik door. Vergeet niet
altijd de draad vast te zetten in het begin en aan het einde van het stiksel door
middel van 3 stapjes vooruit en achteruit te nemen.
Trekkertje aan het eind: laat de rits dicht en stik tot het trekkertje. Kom je bij het
trekkertje, doe de naald in de stof en het voetje omhoog. Trek de stof iets schuin en
trek het trekkertje omhoog. Doe het voetje nu omlaag en stik door.
Bekijk hier de video: https://youtu.be/qM9OBldmszM
Probeer daarna de rits een paar keer open en dicht te doen. Lukt dit niet, dan heb je
op de rits gestikt of er te dicht bij. Dit deel moet je dan uithalen met het tornmesje en
opnieuw vastzetten.
Stap 4: Doe hetzelfde voor de ander kant
Leg het andere deel van de buitenkant met de mooie kant naar boven op tafel. Leg
de rits aan de bovenkant (niet over de rand maar op het onafgewerkte stofrand). Let
erop dat de bovenkant met de zijkanten op elkaar liggen. Speld de rits vast. Neem
dan het andere deel van de voering en leg die met de mooie kant op de mooie kant
van de voering. Leg deze ook aan de bovenkant en zorg dat de zijkanten gelijk
liggen. Pak de spelden eruit en speld ze dan door 3 lagen heen. Stik vast.
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Stap 5: Doorstikken
Neem de stofdelen en vouw ze uit elkaar. De buitendelen liggen bovenop met de
mooie kant boven. De voering delen liggen elk onder een bovendeel. Als je de rits
opendoet, dan zie je de tafel, geen delen stof meer.
Houd de rits dicht. Trek aan de voeringdeel en aan het bovendeel en speld die
samen vast. Kijk of er geen stof meer tussen de rits kan komen. Doe dit ook voor de
andere zijde van de rits.
Stik deze door op een klein stukje van de rits af.
Dit zorgt ervoor dat de voering niet meer in de rits kan komen.

Stap 6: Buitenkant en voering stikken
Doe de rits open!
Nu leg je de mooie kanten van de stoffen op
elkaar.
De buitenstof stik je op elkaar. Ik gebruik
1 cm naadwaarde. Zet de draad in het begin
en aan het einde goed vast. Ga over de stof
heen en terug. Alleen de rechte stukken,
dus de hoekjes daar doe je niets mee.
Doe hetzelfde met de voeringsdelen. Maar
hier laat je een keergat van ca 8 cm. open in
de bodem.
Zoom in op de foto hierboven als je het
stiksel niet goed ziet.
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Stap 7: Lusjes maken

Pak het stukje stof van 9 x 5 cm en vouw deze met de mooie kant naar beneden
eenmaal dubbel. Vouw deze open en vouw de buitenrand naar het midden, doe dit
ook met de andere kant. Strijk deze daarna dicht en zet het vast met twee spelden.
Stik dit aan beide kanten smal door. Hierdoor maak je de lange kant dicht. Doe dit
ook met het andere stukje. Zo heb je 2 lusjes.

Stap 8: Hoekjes erin stikken
Pak een hoekje vast. Trek de stof uit
elkaar en leg de naden open. Probeer
deze op elkaar te leggen.
Tip: doe een speld in de naad en zorg
dat die aan de andere kant in de naad
uitkomt. Dan weet je zeker dat de naden
100% op elkaar liggen.

Leg de stof met de onafgewerkte randen op elkaar. Dan stik je een rechte lijn 1 cm
van die rand vast. Stik goed het begin en het einde vast. Anders krijg je een gaatje in
de hoeken. Doe dit voor alle 4 de hoeken. (2 keer voering en 2 keer de buitenkant).
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De hoekjes bij de rits met het lusje ertussen.
Dit is iets lastiger omdat je meerdere lagen stof hebt en je moet het lusje ertussen
doen. Ik gebruik hiervoor een clipje in plaats van een speld.
Eerst maak je het hoekje zoals je hierboven hebt gedaan.
Buig het eerste lusje om en doe deze in de opening bij de ritsen. Let erop dat je het
lusje vastzet aan de buitenkant van de etui zet. Eerst de buitenstof. Dan één kant
van het lusje ertussen steken en vastzetten. De andere kant van het lusje doe je aan
de andere kant van de rits en zet deze ook vast. Met vastzetten bedoel ik met een
clipje. Maar je kunt het ook op 0,5 cm vaststikken. Het stiksel valt in de naad, dus dat
zie je later niet meer.
Dan pak je de binnenkant/ voering van het
tasje en vouw ook een hoekje zoals op de
foto. Die zet je dan vast op het hoekje dat
je al hebt gemaakt met het lusje. Je ziet
als het goed is dat elke zijde van het lusje
links en rechts van de naad ligt. Al die
lagen samen stik je vast.
Omdat je 1 cm naad gebruikt kan het zijn
dat je net op het metalen stukje van de rits
stikt en je weet, metaal op metaal gaat
niet en je breekt je naald. Vandaar dat ik
in het begin het metalen stukje eraf heb
gehaald en dicht genaaid heb met de hand.
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Omdat je de rits open hebt gemaakt om het
tasje straks te keren, is één hoekje los van
elkaar.
Doe de zelfde stappen als hierboven
beschreven, maar leg de ritslintjes naast
elkaar en zet deze vast.
Resultaat ziet er zo uit.

Stap 9: Omkeren en dichtstikken
De laatste 2 stappen.
Als eerste keer je alles binnenste buiten. De roze etui met de vlieseline is de
buitenkant. De gestippelde etui vouw je ook binnenste buiten maar die duw je in de
roze etui. De rits is nu aan de buitenkant. Druk de hoeken goed uit.
Hier kun je een laatste check doen of de lusjes er goed in zitten en of het mooi is
dicht gestikt. Zo niet, dan keer je alles weer binnenste buiten en verbeter je het
stikwerk.
Als laatste stap naai je het keergat dicht. Omdat het aan de binnenkant van de etui
zit op de bodem, doe ik het met de naaimachine. Ik vouw de naden 1 cm naar binnen
en als ik aan de stof trek, valt de naad mooi strak. Ik speld het vast en stik het smal
op de kant op ca 0,2 cm vast.
Wil je het met de hand dichtmaken? Dat kan ook. Ik gebruik de onzichtbare steek
zoals ik dat ook met het speldenkussentje gebuikt heb. (De cursisten weten wat ik
bedoel).
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Je kunt met de stoffen spelen. Drukke
binnenkant, rustige buitenkant of drukke
buitenkant en lichte effen binnenkant of met
verschillende stoffen zoals Nancy in foto 2 heeft
gemaakt.
Nu is je hoge boxy etui klaar voor gebruik.
Veel plezier ermee!
Miriam Bode
Neem contact met mij op via
info@naaileseindhoven.nl of 06- 2534 7444 of via het contactformulier
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