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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: https://www.instagram.com/girlsinuniformblog  

hastags: #girlsinuniformblog en #agirlscube 

 

Afgewerkte maten: 10*10*10 cm 

 

Benodigdheden: 

stevige buitenstof (leer, kunstleer, kurkleer of verstevigde canvas…) - 22*45 cm 

voering – 22*45 cm 

tassenband 12 cm 

vlieseline H640 – 20*43 cm 

rits met een ritslint van 3 cm breed en 25 cm lang 

bijpassend garen 

A Girl’s Cube 
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Werkbeschrijving 

1. Druk de A3 versie van het patroon af en controleer of de afmetingen overeenkomen met het 

testvierkant (klik op de interactieve link), of teken het volgens onderstaande afmetingen. Neem 

het over op buitenstof en voering. Knip de vlieseline langs alle kantn 1 cm kleiner dan het originele 

patroon. De naadwaarde van 1 cm is inbegrepen in het patroon. 

Kies je voor een stofje met print? Leg het patroon recht van draad zoals het hier onder staat. 

 

 
 

https://girlsinuniformblog.com/
https://girlsinuniformblog.files.wordpress.com/2019/03/a-girls-cube-pdf-patroon-1.pdf


3 

 
Girls in Uniform 

2. Knip buitenstof en voering volgens het patroon, knip de vlieseline rondom 1 cm kleiner. Strijk 

vlieseline op de voering. 

 

 
 

3. Knip de tassenband in twee stukjes van 6 cm. Plooi elk stukje dubbel en stik onderaan door met 

een kleine zigzag. Meet het midden van het middenstuk, plaats de geplooide tassenband daarop 

en stik de treklus vast met een hulpstiksel op 0,5 cm van de rand. 

 

 
 

https://girlsinuniformblog.com/


4 

 
Girls in Uniform 

4. Leg de voeringstof verticaal met de uitgesneden stukjes links en rechts en met de goede kant naar 

boven. Plaats de rits aan de bovenkant met de goede kant naar boven en met de trekker aan de 

rechterkant. Leg daarop de buitenstof met de verkeerde kant naar boven. Buitenstof en voering 

liggen nu met de goede kant tegen elkaar met de rits er tussen. Pin vast met spelden of wonderclips 

en stik de drie lagen met een ritsvoetje door op 1 cm van de bovenrand. 

 

 
 

5. Strijk buitenstof en voering open met de goede kanten naar buiten en stik door op 2 mm van de 

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

rits. Plooi de onderkant van de voering naar onder en leg de rand gelijk met de bovenrand van de 

rits. Zorg dat de zijkanten van je stoffen perfect op elkaar liggen. Zo vorm je twee cilinders die op 

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

 

 
 

7. Draai buitenstof en voering naar de goede kant, open de rits en stik door op 2 mm van de rand. 

 

 
 

https://girlsinuniformblog.com/


6 

 
Girls in Uniform 

8. Doe de rits opnieuw een stukje dicht, maar zorg dat de trekker nog binnen de rand van de stof valt. 

Stik een brugje over de openstaande tandjes, zodat de rits samen blijft. 

 

 
 

9. Doe de rits ¾ open en draai buitenstof en voering met de verkeerde kant naar buiten. Leg de rits 

exact in het midden van het ritsdeel en pin de zijkanten vast met de rits tussen vier stofdelen. 
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10. Stik door alle stofdelen heen. Start en stop op 1,2 cm van de rand. Herhaal aan de andere kant van 

de ritsstrook. Knip de rits af tegen de stofrand. 

 

 
 

11. Neem een hoek van de buitenstof, trek hem open, duw hem diagonaal weer plat en pin zo vast. 

De naad ligt nu dwars op het midden een rechte lijn. Pin daartegen overeenkomstige hoek van de 

voeringstof. Stik zo recht mogelijk door en doe dit voor drie hoeken. Stik uiteindelijk de laatste 

hoek van de buitenstof dicht. Laat de vierde hoek van de voering open, dat is je keergat. 
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12. Draai door de open voeringhoek en de open rits het tasje met de goede kant naar buiten. Wees 

niet bang om wat te wringen, keren is nooit makkelijk. Sluit de laatste hoek van de voering met de 

hand met een laddersteek. 

 

 
 

13. Draai de buitenstof naar buiten, duw de hoekjes op hun plaats en je kubus is klaar! 
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