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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl

Dit patroon is ontworpen door Janneke Assink van Jip by Jan in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de 
ontwerper en bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl zijn niet 
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Janneke:”Heb je een prachtige houten tunische haaknaaldenset van Prym Knitpro, zit er een lelijk plastic hoesje om heen. 
Dat moet mooier kunnen dacht ik. Met kurkstof en vilt maak je heel eenvoudig een etui op maat voor je haaknaalden. 
Dit etui is ook heel goed te doen voor beginnende naaisters!”

Wat heb je nodig:
Kurkstof
•1 stuk van 40 bij 18 en 
•1 stuk van 12 bij 18 cm

Vilt 
•1 stuk van 27 bij 18 cm

Magneetsluiting

Textiellijm

Werkbeschrijving

Stap 1
Leg het stuk kurkstof (van 12 bij 18 cm) op het vilt (onderkanten op dezelfde hoogte). Zet ze aan de zijkanten aan elkaar 
met Clover wonderclips. 

Meet uit waar de naden voor de tunneltjes moeten komen en markeer met spelden. Houd aan beide zijkanten rekening 
met een naadtoeslag van 0,5 cm.
Ik maakte 4 tunneltjes van 1,75 cm voor de kleine haaknaalden en 4 tunnels van 2,5 cm voor de grotere maten naalden.

Naai de tunneltjes



Stap 2
Bevestig de magneetsluiting. Bevestig eerst het deel dat op het vilt komt. Leg dan het vilt met de verkeerde kant op de 
verkeerde kant van het tweede (langere stuk) kurkstof. Leg daarbij de bovenranden op gelijke hoogte. Vouw de aan de 
onderkant uitstekende flap kurkstof nu over het tunnelgedeelte heen. Vouw vervolgens de flap van het etui (dat deel 
waar je net de magneetsluiting aan heb gezet) er over heen en bepaal waar het tweede deel van de magneetsluiting moet 
worden vastgezet.
Steek voor de zekerheid een van de naalden in je etui, zodat je het etui niet te strak dichtvouwt. 
Zet het tweede deel van de magneetsluiting vast.

Stap 3
Lijm het vilt vast op de kurkstof. Breng lijm aan op de kurkstof en smeer dat gelijkmatig uit. Leg het vilt er op en druk 
goed aan.

Stap 4
Als de lijm droog is: knip de hoeken aan de bovenkant rond af. 
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Stap 5
Vouw de onderkant van de kurkstof naar boven, over de tunneltjes heen en zet vast met klemmetjes.

Stik rondom vast op 0,5 cm. Ik gebruikte daarvoor een sierstiksel dat op mijn naaimachine zit, maar je kan er willekeurig 
welke steek voor gebruiken.

Je haaknaaldenetui is klaar voor gebruik.

Dit basic ontwerp dat heel geschikt is voor beginners en leent zich natuurlijk uitermate goed voor allerlei variaties: versier 
de stof en/of het vilt voor verwerking met band, etiketjes en/of labels om er je eigen draai aan te geven.

Zo ontdekte ik dat strijkapplicaties bijvoorbeeld prima blijven plakken op de kurkstof. Gebruik daarvoor wel alleen de 
punt van je strijkijzer, zodat je de kurkstof zelf niet raakt.

Veel maakplezier!

Janneke Assink 
Jip by Jan


