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De uiteindelijke afmeting zal zijn: +/- 7 cm hoog en +/- 24 cm breed. Dit is één manier waarop ik een
etui kan maken. Er zijn verschillende manieren mogelijk. Ik wens je veel plezier en succes toe tijdens
het maken van dit project!
Je legt alle materialen klaar:
- Rits van 25 cm (ritsgedeelte: 20cm);
- 2 stoffen (binnenstof en buitenstof) van
16,5 cm x 26 cm;
- 4 kleine stukjes stof (zoals de binnenstof)
van 3 cm x 4 cm;
- Eventueel een naamlabel om in de
zijnaad mee te stikken.

Het eerste kleine stukjes stof leg je bij de rits
neer. Dit eerste stofje ga je samen met een
tweede stofje aan de rits vast stikken.

Het eerste stukje stof ligt nu onder de rits met
de goede kant naar boven. De rits ligt op het
kleine stukje stof met de goede kant naar boven
(dus ritssluiting naar boven).
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Op deze foto heb ik er het tweede kleine stukje
stof bij gepakt, dit leg ik met de goede kant van
de stof naar beneden bovenop de rits.
De speld geeft de plek aan waar ik ga stikken.

Het tweede kleine stukje stof ligt nu met de
goede kant van de stof naar beneden. Je ziet de
achterzijde van de stof (dit is donkerblauw).
Zet deze stofjes met een speld vast.
Op de foto zie je de plek waar ik het door ga
stikken, dat is links van het ijzeren uiteinde van
de rits.
Stik de kleine stukjes stof vast aan de rits
met de naaimachine.
Het eerste en tweede stukje stof zitten nu vast
aan de rits. Op deze foto zie je de voorkant van
de rits.

En dit is de achterkant van de rits.
Het is mogelijk om deze stukjes even plat
te strijken, zodat ze goed en recht blijven zitten.

★
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Herhaal de
voor het
bevestigen van het derde en vierde kleine stukje
stof aan het andere uiteinde van de rits.
Zoals op de foto te zien, heb ik de ritssluiting
een stuk open gemaakt, zodat ik de uiteinden
beter aan elkaar vast kon stikken.

De rits zou nu ongeveer even breed moeten zijn
als de buitenstof.

Speld (of clip) de rits ondersteboven (dus
ritssluiting naar beneden) op de rand van de
buitenstof.

Speld (of clip) de binnenstof nu bovenop de rits.
Het is nu een hamburger geworden:
- Onderaan: Buitenstof met goede kant
naar boven;
- Midden: Rits met ritssluiting naar
beneden;
- Bovenaan: Binnenstof met goede kant
naar beneden.
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★
Dit is de achterkant van

.

Bevestig je ritsvoet op de machine.

★
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Zet de ritsvoet met de linkerzijkant tegen
de tanden van de rits aan en stik van het ene
uiteinde helemaal door naar het andere uiteinde.

Zo ziet het eruit als het gestikt is. Zowel de
binnen- als de buitenstof zit nu aan één kant van
de rits vast.
Het is mogelijk om de binnen- en buitenstof
plat te strijken, zodat ze beter op de rits
aansluiten.

Nu ga je zorgen dat de andere kant van de rits
ook vast komt te zitten aan de binnen- en
buitenstof.
Speld (of clip) de buitenstof weer vast op de
rand van de rits, zoals in
beschreven.

★
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De buitenstof vormt nu een soort tunnel.

Ook van de binnenstof ga je een “tunnel” maken.
Dit doe je zoals in
beschreven staat.

Dit zie je als je vanaf de zijkant kijkt, twee tunnels
die aan de zijkant van de rits vastgespeld (of
clip) zitten.

★
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Zet de ritsvoet met de linkerzijkant tegen
de tanden van de rits aan en stik van het ene
uiteinde helemaal door naar het andere uiteinde.

Dit is nu wat je hebt, twee keer een tunnel, vast
gestikt aan de rits.

Eventueel kun je nu tussen de witte
buitenstof een naamlabel vastnaaien dat
uiteindelijk in de zijkant van het etui zichtbaar zal
zijn. Bedenk daarbij dat je niet op het witte
gedeelte gaat naaien bij het doorstikken van de
naad, maar echt over de geborduurde
“schrijflijnen” heen. Dan zal er geen witte strook
aan de zijkanten van het etui zichtbaar zijn. Zorg
dan dus dat je label goed leesbaar is.
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Speld (of clip) de buitenstof op elkaar, zodat de
naad goed doorloopt. Zorg dat dat ook bij de
binnenstof zo is.
Ik heb voor mezelf met een lineaal en krijt een
hulplijntje gezet. Je gaat dadelijk zó naaien dat
de uiteindes van de geborduurde “schrijflijnen”
ín de naad vallen en er hierdoor aan de
buitenkant geen witte rand zichtbaar is.
Die krijtlijn trek je door over je binnenstof.
!! ZORG DAT DE RITS VAN HET ETUI
VANAF DIT PUNT OPEN STAAT!!
Stik aan de ene kant helemaal over de
binnen- en buitenstof heen.
Aan de andere kant stik je alleen de
buitenstof aan elkaar vast en een klein stukje de
binnenstof. Dit is namelijk je keergat.

Hier zie je dat ik gestikt heb tot aan het puntje
van het pincet, de rest van blauwe stof (bij de
pijl) daar zit het keergat.

Zorg dat je de zijnaden smaller knipt, maar niet
zó smal dat je de naad raakt. Dit maakt de naden
wat ‘dunner’ en dat zorgt ervoor dat het etui
straks een betere vorm aanneemt.
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Je kunt in de hoeken een keertje schuin
stikken, zodat de hoeken wat beter naar buiten
komen.
Van dit mini-driehoekje mag je de naad ook
afknippen.

Dit is het moment dat je het keergat gaat
gebruiken om het hele etui om te keren.
Gebruik bijvoorbeeld het achtereinde van een
potlood om de punten wat op de goede plek te
duwen.

Je hebt ‘m gekeerd via het keergat, maar dit
moet natuurlijk ook gesloten worden.

(Sorry, deze foto is niet scherp!)

★
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Speld (of clip), met de naad +/- 1cm naar binnen,
de binnenstof aan elkaar.
Je kunt de naad op een paar mm van de
rand van de stof doorstikken, zodat het keergat
gedicht is. Dit geeft een zichtbare naad.
Je kunt ook de onzichtbare steek toepassen
(even invoeren op Google), de steken zijn dan –
zoals de naam al zegt- niet zichtbaar.

(Sorry, deze foto is niet scherp!)

Dit is het resultaat van de zichtbare steek.
Omdat ik een kleur blauw heb gebruikt die bijna
hetzelfde is als de stofkleur, is het nauwelijks
zichtbaar.

Duw de binnenstof in het etui, eventueel kun je
nog met het achtereinde van het potlood de
hoeken aanduwen.

★
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Zet hierna voorzichtig het strijkijzer nog
eens ín en bovenop het etui zodat de binnen- en
buitenstof “platter” wordt.
Het resultaat wordt dan nóg mooier!



Hopelijk was het allemaal duidelijk. Mocht je toch nog vragen en/of opmerkingen hebben aan de hand
van deze tutorial, dan hoor ik dit graag!
info@nicester.nl

