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Het maken van een Etui

Als vervolg op de BodyBag heb ik, in dezelfde stijl, ook een etui gemaakt. Omdat het 
maken van de BodyBag misschien voor sommige nog een wat grote stap is om zelf te 

maken. Is het maken van de etui wellicht een leuk project om 



als opstapje te gebruiken voor de tas! Technieken zoals rits inzetten, biesjes als baisband 
verwerken en 

deeltjes met rondingen verwerken komen in deze etui ook aan bod.
  

Let op! de patroondeeltjes zijn incl. 1 cm naad. U hoeft zelf dus geen naad 
meer aan te knippen!

*Wij stellen alleen het patroon beschikbaar waarmee u de etui zelf kunt naaien. 
Voor borduurpatronen en/of applicaties bent u zelf verantwoordelijk en zijn niet via ons 

verkrijgbaar. Wij vragen hiervoor u begrip!

 

Benodigdheden:
- Canvas stof (of andere soepele 
maar toch stevige stof) in 2 kleuren
- Rits 20 cm
- Lintje voor de rits
- kraaltje met grote rijg-opening

Hoe gaat u te werk?

Stap 1:

Knip de patroondeeltjes uit en 
neem deze over op de stof. 

Houd er rekening mee dat u geen 
naad aan hoeft te knippen!

 



Stap 2:

Knip de deeltjes uit de stof.

Stap 3:

Vergeet niet de merktekens van het 
patroon over te nemen. Deze 

merktekens zijn een 
herkenningspunt bij het inelkaar 

zetten van de etui.

Stap 4:

De ritsopening wil ik graag afwerken 
met een biesje. Hiervoor moet u 2 
strookjes van 25 cm lang en 4 cm 

breed snijden (of knippen). Ik heb in 
dit voorbeeld de biesjes in 2 kleuren 

gesneden (één lichte bies en één 
donkere bies)

Officieel hoort u een bies schuin (45 
graden) op de draad te snijden (of 
knippen). Maar omdat de bies niet 

op een ronding verwerkt wordt, kan 
in dit project de bies recht op de 

draad gesneden worden.

Als u dit te lastig vind, kunt u 
natuurlijk ook kiezen 

voor kant en klaar baisband!
 



Stap 5:

Borduur de deeltjes die u graag 
geborduurd wilt hebben.

In dit voorbeeld heb ik een rand 
geborduurd boven de rits, een 

kleine tekst onder de rits en een 
borduurtje op het middendeeltje 

van de voorkant van de etui.

 Beschikt u niet over een 
borduurmachine, kan kunt u ook gebruik 

maken van applicaties. Het is het  
gemakkelijkste om deze op de stof te  

naaien voor u de etui verder 
inelkaar gaat naaien.

Stap 6:

Na het borduren even voorzichtig de 
geborduurde deeltjes strijken.

Stap 7:

Nu kunt u 2 dingen doen: 
- De geborduurde deeltjes laten zoals 
ze zijn. Dus aan de binnenkant van 
de etui ziet u de achterkant van de 

borduurtje. 

- Of u kunt ervoor kiezen om de 
geborduurde deeltjes plat (met de 

geborduurde kant naar boven) op de 
overgebleven stof te spelden, met 

een zigzag de deeltjes aan elkaar te 
maken. Na het zigzaggen knipt u 
deze deeltjes opnieuw uit. An de 
binnenkant van de etui ziet u nu 

geen afwerking meer van de 
borduurdraadjes. Dit kan overigens 

alleen als u niet te dikke stof 
gebruikt!



Stap 8:

Speld de bies langs de ritsopening. 

Ik heb in het voorbeeld ervoor 
gekozen om een lichte kleur bies op 

de donkere stof te spelen. En een 
donkere kleur bies op de lichte stof. 

Stap 9:

Stik langs het voetje de bies vast

Stap 10:

Wrijf of strijk het biesje naar 
boven toe.

 



Stap 11:

Draai het pandje om en vouw het 
biesje om naar het rafelrandje toe.

Stap 12:

Vervolgens slaat u het randje 
nogmaals om en u ziet dat het 

stiksteekje waarmee het biesje is 
vast gestikt nu gedekt is door stof.

Speld alles vast.

Zelf vind ik het handig om het biesje 
even met de hand vast te rijgen, 

voordat ik hem machinaal vast stikt. 
Het is even een klein klusje extra, 

maar komt ten goede van het 
eindresultaat.

Stap 13:

Stik aan de goede kant langs het 
randje van de bies. Ik heb hier voor 

een zigzag gekozen, maar een 
andere siersteek of rechte steek 
volstaat natuurlijk ook prima!

Stap 14:

Herhaal nu stap 8 t/m 13 voor het biesje aan de bovenrand.



Stap 15:

Nu is de rits aan de beurt! 
Zorg ervoor dat de sluiting links zit 

als de rits gesloten is.

Stap 16:

Speld de tandjes van de rits langs 
het biesje.

Na het spelden kunt u de rits nog 
even vastrijgen en de spelden 

verwijderen. Persoonlijk vind ik dat 
prettiger werken dan met spelden. 

Stap 17:

Stik de rits smal op de rand van het 
biesje vast.

 



Stap 18:

Herhaal stap 15 t/m 17 voor het 
inzetten van de rits aan de 

bovenrand.

Nu is de achterkant van de etui 
klaar en gaan we aan de voorkant 

beginnen.

Stap 19:

Speld het rechter pandje aan het 
middenpand. Let hierop goed op 

de merktekens!

Stap 20:

Naai met 1 cm naad  de pandjes op 
elkaar vast.

Omdat de naadjes kunnen gaan 
rafelen is aan te raden om deze af te 

werken met een lockmachine of 
met een zigzagsteek op de 

naaimachine.

 



Stap 21: 
Speld nu het linker pandje vast aan 

het middenpand. 
En naai deze met 1 cm naad vast.

Stap 22:

Ik heb ervoor gekozen om, na het 
afwerken, de naadjes smal op de 
kant nog even door te stikken. 

Wilt u dit liever niet, strijk dan de 
naadjes even plat.

 

Stap 23:

Leg nu het voor en achterpand 
met de goede kanten op elkaar en 

speld deze vast.

Stik de etui rondom vast. Stik bij 
de uiteindes van de rits even 

heen en weer dat dit punt goed 
vast zit. Door het open en dicht 
doen van de rits, is dit een teer 

punt van de etui.
Knip de hoekjes van de uit af en 

keer de etui om.

 



In principe is uw etui nu klaar. 
Maar u kunt hem natuurlijk nog 
mooier maken. Hoe? Lees maar 

verder!

Stap 24:

Rijg een stukje lint door het 
gaatje van het 'treklipje' van de 

de rits.

Stap 25:

Maak een smal rolletje van het 
lintje en rijg hier een kraaltje over 

heen.



Stap 25: 
Het kraaltje staat erg gezellig bij de 

etui. Ik heb hier in het voorbeeld 
gebruik gemaakt van een bloemetje, 

maar u kunt uiteraard gebruik 
maken van elk kraaltje wat u maar 
wilt, als de rijgopening maar groot 

genoeg is.

Bent u bang dat het kraaltje van het 
lintje af zal schuiven, kun u een 

klein druppeltje (seconde)lijm op 
het lintje druppelen voordat u het 

kraaltje verder schuift.

Stap 26:

Door de uiteinde van het lint over 
de lengte op elkaar te vouwen kunt 

u richting de rits het lint schuin 
inknippen.

Stap 27: 
Nog even op elkaar gevouwen laten 

en er voorzichtig een aansteker 
langs halen. U heeft nu een klein 

smeltrandje tegen rafelen gemaakt.



Stap 28:

In het voorbeeld heb ik een sierrand 
geborduurd van bloemetjes. 
De bloemhartjes heb ik niet 

geborduurd. 
Hiervoor in de plaats heb ik (hotfix) 

Cabochons* gebruikt. 
Deze brengt u met een normale 

hotfix applicator aan.

*Cabochons zijn kleine acryl bolletjes die,  
als ze voorzien zijn van een hotfix 

lijmlaagje, heel goed met een hotfix  
applicator te bevestigen zijn. U kunt ze 

gebruiken ipv hotfix (Swarovski) steentjes  
zijn. Het geeft, vind ik,  een heel grappig 

effect.

En dan is de etui helemaal klaar!

Succes verzekerd!

  

Veel succes!
© Miriam Peeters
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