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Een patroontje voor naaisters met een beetje ervaring. 

Copyright © Girls in Uniform – Lieve Deduytschaever 

Blog: www.girlsinuiformblog.com – e-mail: girlsinuniform03@gmail.com 

instagram: www.instagram.com/girlsinuniformblog  

hastags: #girlsinuniformblog en #agirlspencilcase 

 

Afgewerkte maten: H 6*B 7*L 20 cm 

 

Benodigdheden: 

stevige buitenstof (leer, kunstleer, kurkleer of verstevigde canvas…) - 28*27 cm 

voering (katoen of canvas) – 28*28 cm 

vlieseline H630 – 27*27 cm 

rits met een ritslint van 3 cm breed -  min. 35 cm lang 

bijpassend garen 

  

A Girl’s Pencil Case 

https://girlsinuniformblog.com/
http://www.girlsinuiformblog.com/
mailto:girlsinuniform03@gmail.com?subject=A%20Girl's%20Pencil%20Case
http://www.instagram.com/girlsinuniformblog
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Werkbeschrijving 

1. Druk de A3 versie (klik op de interactieve link) van het patroon randloos af en controleer of de 

afmetingen overeenkomen met het testvierkant. Geen A3 printer in de buurt? Print het patroon af 

als ‘poster’ op vier A4’s, of teken de patroondelen volgens onderstaande afmetingen. De 

naadwaarde van 1 cm is inbegrepen.  

 

2. Neem de patronen over op buitenstof en voering. Knip de vlieseline langs alle kanten 1 cm kleiner 

dan het originele patroon. 

 

 
 

https://girlsinuniformblog.com/
https://girlsinuniformblog.files.wordpress.com/2020/03/a-girls-pencil-case-a3.pdf
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3. Knip buitenstof en voering volgens de patronen. Neem het patroon van de voering ook voor de 

vlieseline H630, maar knip de versteviging rondom 1 cm kleiner. Strijk de vlieseline op de voering.  

 

 

4. Teken de naadwaarde op de achterkant van de buitenstof, dan stik je steeds exact juist. 

 

 

  

https://girlsinuniformblog.com/


4 

 
Girls in Uniform 

5. Maak twee lintjes van 8 cm lang en 3 cm breed, vouw ze dubbel en stik vast op 0,5 cm.  

Dit zijn je treklusjes. 

 

 

6. Leg de buitenstof horizontaal met de uitgesneden stukjes links en rechts en met de goede kant 

naar boven.  

a. Werk je met een rits op rol? Zorg dan dat het uiteinde van de rits ‘beveiligd’ is, zodat je ze 

niet per ongeluk te ver opent. Maak een brugje over de tandjes door heen en weer te 

stikken. Laat de kant van de trekker voorlopig open. 

b. Plaats de rits bovenaan met de goede kant naar onder en met de trekker aan de linkerkant. 

Laat de rits rechts enkele centimeters uitsteken. 

c. Leg daarop de voeringstof met de goede kant op de rits. Buitenstof en voering liggen nu 

met de goede kant op elkaar, met de rits ertussen. 

d. Zet vast met spelden, wonderclips of dubbelzijdige tape, draai het geheel om zodat je de 

getekende naadwaarde ziet en stik de drie lagen met een ritsvoetje door op 1 cm van de 

bovenrand. 

 

 

https://girlsinuniformblog.com/
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7. Strijk buitenstof en voering met de goede kanten naar buiten en stik door op 2 mm van de rand. 

 

 
 

8. Leg het tweede voeringdeel met de goede kant naar boven, onder de rits, gelijk aan de bovenrand. 

Plooi de onderkant van de buitenstof naar boven en leg de rand gelijk met de bovenrand van de 

rits. Zorg dat de zijkanten van je stoffen perfect op elkaar liggen.  

a. Controleer: liggen de voeringdelen met de goede kanten op elkaar, en de buitenstof ook?  

b. Pin vast en stik met een ritsvoetje door op 1 cm. 

 

 

  

https://girlsinuniformblog.com/
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9. Draai buitenstof en voering naar de goede kant, open de rits en stik door op 2 mm van de rand. 

 

 
 

10. Leg buitenstof en voering met de goede kanten op elkaar zoals op de foto.  

a. Stik de twee voeringdelen langs de lange kant dicht.  

b. Laat een keergat van tien centimeter open. 

 

 

  

https://girlsinuniformblog.com/
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11. Sluit de rits, maar zorg dat de trekker binnen de randen van de stof blijft. Stik heen en weer over 

de openstaande tandjes, zodat de rits samenblijft. 

 

 
 

12. Doe de rits opnieuw ¾ open, en draai buitenstof en voering met de verkeerde kant naar buiten. 
a. Leg de rits exact in het midden van het ritsdeel. 
b. Schuif je treklusje tussen de twee delen van de buitenstof. Plaats het mooi in het midden, 

bovenop de rits en zet voorlopig vast. 
 

 
 

https://girlsinuniformblog.com/
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13. Pin de zijkanten van buitenstof en voering vast. De rits en het treklusje liggen tussen de vier 
stofdelen.  

 

 
 

14. Stik door de alle stoflagen heen. Let op: dit kan zwaar zijn voor je machine. Stik ter hoogte van de 

rits heel traag of draai steek per steek aan je vliegwiel, zodat je naald niet breekt. 

 

15. Herhaal stappen 12, 13 en 14 aan de andere kant van de ritsstrook. Knip de rits langs beide kanten 

af tegen de stofrand. 

 

 
 

https://girlsinuniformblog.com/
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16. Nu komt het moeilijkste: de hoeken. Laat je niet ontmoedigen, dit is het betere pas- en wringwerk… 

Neem een hoek van de buitenstof, trek hem open, duw hem diagonaal weer plat, leg de 

naadwaarde naar één kant, en pin vast. De naad ligt nu dwars op het midden in een rechte lijn.  

 

 
 

17. Pin daartegen de overeenkomstige hoek van de voeringstof. Stik op de lijn van de naadwaarde 

door. Doe dit voor alle hoeken. 

 

 

  

https://girlsinuniformblog.com/
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18. Keer alles door het keergat terug naar de goede kant. Duw de hoekjes goed naar buiten. 

 

 

19. Sluit het keergat in de voering met de hand met een laddersteek, of stik door met de machine.  

Je Pencil Case is klaar! 

 

 

 

https://girlsinuniformblog.com/

