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4-kant etui 
 

 

 
Patroon/Nodig: 

• Rechthoek van 25 x 15 cm (2 x van buitenstof en 2x van binnenstof) 
• Rechthoek 4 x 6 cm (2x voor zijkanten rits) 
• Rits van 22 cm 
• Vlieseline 2x rechthoek van 25 x 15 cm (om buitenstof te verstevigen) 
• Naaigaren 
• Evt. lint en kralen om de ritssluiting te versieren 

Uiteindelijke afmeting: 17 (lengte) x 9 (breedte) x 6 (hoogte) cm 

N.B.: Als je een langer etui wilt maken, zodat er bijvoorbeeld potloden inpassen, kan je variëren met de lengte. 
Maak de rechthoek dan langer (bijvoorbeeld 31 cm) en maak langere rechthoeken/blokjes (bijvoorbeeld 4 x 18 cm 

= dubbelgevouwen 4 x 4,5 cm) aan de zijkanten van de rits. 

Tijd: 

Ongeveer 2 uur 
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Beschrijving: 

Knip de materialen. 

 

Verstevig de buitenstof met Vlieseline 

 

Strijk de zijkanten voor aan de rits dubbel 

 

Naai de zijkanten/blokjes aan de rits. Zorg dat er aan beide zijden van de rits 1 cm overblijft ten opzichte van de 
stof, knip zo nodig de rits eerst korter. 
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Naai de buiten + binnenkant aan de beide zijden van de rits tot precies het einde van de blokjes aan de rits. 

Gebruik de ritsvoet om netjes langs de kant te naaien. 

De goede stofkant aan de rits: 

 

Naai precies tot het einde van de blokjes en niet verder! Anders kom je later in de problemen. 

 

Terug vouwen en nogmaals naaien langs de rits: 

 

De andere kant van de rits: 
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Ook weer terugvouwen en nogmaals naaien langs de rits: 

 

Het resultaat tot nu toe: 

 

Naai de buitenstof aan de onderkant dicht en ook de binnenstof aan de onderkant dicht (laat bij de binnenstof een 
opening open zodat je kan keren) en laat de rits open i.v.m. het keren. 

De binnen en buitenstof op elkaar: 
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Laat een opening open: 

 

Het resultaat tot nu toe: 

 

Vouw de stof dubbel en naai precies langs de blokjes van de rits aan beide zijden. 

Spelt de stof opzij zodat je er makkelijk precies langs kan naaien: 

 

  



Tutorial – 4-kant-etui – www.dreamstuff-design.blogspot.com – www.dreamstuff.nl 

Alleen voor persoonlijk gebruik! Niet voor commerciële doeleinden. 
                         Copyright: www.dreamstuff-design.blogspot.com Pagina 6 
 

 

Precies langs het blokje van de rits: 

 

Doe hetzelfde voor de binnenstof: 

 

Doe dit ook aan de andere kant. 

N.B.: Gaat het niet in 1 x precies langs de rand, doe het dan meerdere keren totdat je tevreden bent over het 
resultaat. Hier zie je later niets meer van. 

Knip vervolgens de stof die teveel is eraf: 
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Naai de hoeken, door de hoeken dubbel te vouwen, hierdoor ontstaat de vierkante structuur. Doe dit voor alle 4 de 
hoeken aan iedere kant, dus in totaal 8 maal. 

Knip een mal zodat je alle hoeken gelijk maakt, anders krijg je een scheef etui. 

Maak bij de eerste hoek van papier een mal, zodat je de andere hoeken gelijk maakt: 

 

 

N.B.: Je kan variëren met de hoek, hoe groter de hoek hoe hoger en smaller het etui. 

Het resultaat tot nu toe: 

 

Keer via het gat wat je hebt opgelaten in de binnenkantstof het etui om. Doordat je de rits hebt opengelaten kan je 
het etui geheel keren. Duw goed de hoeken met een schaar naar buiten.  

Strijk eventueel vouwen om de vierkante lijnen de accentueren. 
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Het resultaat: 

 

 

 

Veel plezier! 


