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Hennie’s Envelope  

een patroontje van Girls in Uniform 

designed by Stinger 

 

Beschrijving 

Hennie’s Envelope (#henniebygiu) is een eenvoudige, herbruikbare enveloppe in twee maten:  

17*12 centimeter en 12*8 centimeter. Je maakt hem in een niet rafelende stof zoals kunstleer, 

kurkleer, vinyl, vilt, wasbaar papier of dun, soepel leer. 

Wat heb je nodig? 

Let er bij je stofkeuze op dat je de sluiting door drie lagen moet vastzetten. Zorg er dus voor dat de 

stof niet te dik is. Er bestaan verschillende soorten drukknopen, minder of meer geschikt voor 

dikkere stoffen. Hou daar dus rekening mee bij de keuze van je materialen. 

 40*30 cm niet rafelende stof voor de grote versie 

 28*20 cm niet rafelende stof voor de kleine versie 

 een schaar of rolmes 

 een gaatjestang 

 een drukknop of revolverknop 

 materiaal voor bevestiging van de knop 

Handleiding 

1. Print het patroon op ware grootte (100%), knip het uit en plak het (indien nodig) aan elkaar. 

2. Neem het patroon over op de averechte kant van je stof en duid nauwkeurig de gaatjes aan. 

3. Maak de gaatjes voor de knop. 

Opmerking: Werk je met dikker materiaal zoals leer? Maak het gaatje van de klep dan pas op het 

einde, want leer plooit niet zo makkelijk. Zo ben je zeker dat het gaatje op de juiste plaats zit. 

4. Plooi de zijflappen naar binnen op de vouwlijn en zet voorlopig – van binnen naar buiten – vast 

met het staafje van de drukknop of revolverknop. Duw de vouw zo goed mogelijk plat, maar 

maak geen scherpe vouwlijn. 

5. Plooi de onderste flap naar boven op de vouwlijn en duw het staafje van de knop ook door dat 

gaatje. Duw de vouw zo goed mogelijk plat, maar maak geen scherpe vouwlijn. 

6. Plaats het mannelijk deel van de drukknop (bolletje) op het staafje en zet alles vast met een 

variotang of ander bevestigingsmateriaal. 

Opmerking: Merk je na deze stap dat de hoekjes onderaan een beetje open staan? Rol de 

vouwlijn met je vingers iets meer naar de klep toe. Je zal zien dat de zijflappen daardoor iets 

hoger komen te zitten en dat de hoekjes sluiten. 

7. Plaats het vrouwelijk deel van de drukknop (holte) in de bovenste flap, of maak het gaatje groter 

zodat de kop van de revolverknop kan passeren. Vouw de klep van de enveloppe naar onder en 

duw de vouw plat, maar maak geen scherpe vouwlijn. 

8. Klaar! 
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