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Benodigdheden
Dit patroon heeft 1 maat. De gesloten briletui heeft de volgende afmetingen:
19 cm breed (op breedste punt), 7 cm hoog en 4 cm dik (aan de plooi van de flap).

Stoffen:
❖ Buitenstof : een stuk van 28 x 28 cm
Kunstleer: een soepele soort, van dunne of medium-dikte (max. 2mm).
Geen dikke, stevige, zware of premium kwaliteit!
Kurkleer is natuurlijk ook een optie. Gewone katoen is ook mogelijk, maar neem géén
stof met directionele print (de stof wordt omgeplooid en hierdoor gaan de figuren
vanachter op z’n kop staan).
Zijn hiervoor NIET GESCHIKT: dik/stevig kunstleer (te dik en stug), wolvilt/burrel (te dik), waxed
cotton/oilskin (rafelen), canvas/geweven stoffen (rafelen), echt leer (andere machine), wasbaar
papier/kraft-tex/snappap/releda (te stug).
❖ Voeringstof : een stuk van 28 x 28 cm. Katoen is hiervoor ideaal. Voor de binnenin kan
je wél een stof met directionele print gebruiken.

Versteviging:
❖ Vlieseline H630 of H640 (wattine) : een stukje van 25 x 25 cm
❖ Stevige versteviging:
Fast2Fuse (medium of heavy) of Sandwich-Fix : een stukje van 25 x 25 cm
❖ Wonderdot of restje opstrijkbare versteviging voor achter de druknoop

Fournituren:
❖ Drukknoop 12mm (type “S-veer” of “Anorak”): 1 stuk
❖ Bijpassende garens : kleur van buitenstof + kleur van voeringstof

Klein gereedschap:
❖ Revolvertang (gaatjestang) of Prym Variotang met ponsstempels
❖ Bevestigingsmateriaal drukknopen:
- ofwel Prym Variotang met de aangepaste Prym adaptorstukken
- ofwel “Handgereedschap voor drukknopen met S-Veer”
(Dit is een set van 2 staafjes en 1 onderplaat, voor drukknopen van 12mm),
samen met een klein keukenplankje en een hamer.

Handige hulpjes:
❖ Wonderclips
❖ Verstevigingsrondjes: “Wonderdots” (merk Snaply)

Copyright © 2018-2019 Katrien Westhovens, KATRIENETTE Alle rechten voorbehouden | All rights reserved

Pagina 2 van 14

KATRIENETTE Briletui
Patroon en werkbeschrijving
Patroondelen
De naadwaarde van 1 cm is overal inbegrepen,
deze hoef je dus niet meer toe te voegen!

Print de patroondelen vanaf een vaste computer of laptop, immers tablets of smartphones
kunnen je printerinstellingen (ongevraagd) wijzigen. Druk af op “100%” of “ware grootte”.
Meet na dat het controlevierkantje exact 2 x 2 cm is.
Knip de 4 patroondelen (pag. 4 t.e.m. pag. 7) uit, vlak naast de (buitenste) ononderbroken
zwarte lijn. Kleef ze per twee aan elkaar aan de gemarkeerde letters.
▪
▪

Patroondeel Stoffen
bestaat uit 2 delen die je aan elkaar kleeft aan de letter “S”
Patroondeel Versteviging
bestaat uit 2 delen die je aan elkaar kleeft aan de letter “V”

Knipoverzicht
Buitenstof:
1✂ Patroondeel Stoffen

Heb je een stof met een print of richting? Leg het
patroondeel dan zo dat je de letters kan lezen.

Voeringstof:
1✂ Patroondeel Stoffen

De bolle kant is de bovenkant van het patroon, de
gegolfde kant is de onderkant van het patroondeel.

Vlieseline H630/H640:
1✂ Patroondeel Versteviging
Stevige Versteviging:
1✂ Patroondeel Versteviging

Verstevigingsoverzicht
▪
▪

Vooraf: fixeren van de Vlieseline H630/H640 op de achterkant van de Voeringstof. De
Vlieseline is kleiner, plaats deze gecentreerd zodat rondom rond nog 1 cm vrij blijft.
Tijdens het stikwerk: de Stevige Versteviging wordt tussen de stoffen geschoven.

Heb je nog vragen, tips of suggesties? Laat het mij weten!
messenger: Katrien Westhovens, mail: hallo@katrienette.be, bel: 0475/56.17.38,
of plaats een bericht of foto op: www.facebook.com/groups/katrienettesgroep/
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Werkbeschrijving
Lees de werkbeschrijving eerst eens helemaal door.
Dit zijn geschreven instructies. Voor sommige stappen heb ik extra visuele ondersteuning
toegevoegd. Deze stappen zijn gemarkeerd met
. Al deze foto’s zijn gegroepeerd op
de Fotopagina’s (blz. 12 t.e.m. 14) zodat je deze afzonderlijk in kleur kan afdrukken.

Stap 1 : Verstevigen van de voeringstof
▪
▪

1.1 Leg het deel in Voeringstof met de slechte kant naar boven. Leg daarop
gecentreerd de Vlieseline H630/H640 met de lijmkant naar beneden.
1.2 Keer het geheel om, en fixeer de versteviging met strijkijzer of hittepers.

Stap 2 : Markeren van het drukknooppunt en de stiklijnen
▪

▪

▪

▪

2.1 Leg het deel in Buitenstof met de slechte kant naar boven. Neem het papieren
patroondeel STOFFEN en leg dit bovenop de buitenstof zodat de randen mooi
samenvallen.
Neem een pen en teken hiermee het “markeerpunt drukknoop” over op de buitenstof.
Je kan hiervoor met je pen een gaatje maken dóór het papieren patroondeel.
Dit is het drukknooppunt waar je in stap 4.1 een gaatje gaat maken.
2.2 Het deel in Buitenstof ligt nog steeds met de slechte kant naar boven met het
papieren patroondeel patroondeel STOFFEN erbovenop.
Teken met een pen de twee groene “markeer streepjes” aan de zijkant over. (Maak
géén knipje in de stof, maar teken een streepje binnen de 1 cm naadwaarde).
2.3 Het deel in Buitenstof ligt nog steeds met de slechte kant naar boven. Neem nu
het papieren patroondeel VERSTEVIGING (!) en leg dit gecentreerd bovenop de
buitenstof. De horizontale lijn van het papieren patroondeel komt ter hoogte van de
hierboven overgetekende groene streepjes
2.4 Neem over met een pen, vlak naast de randen van het papieren patroondeel:
- de rand van de bolle bovenkant, van (groen) streepje tot (groen) streepje
- de gegolfde onderkant, telkens tot aan je stofranden.
Dit zijn je stiklijnen voor stap 5.2.

Stap 3 : OPTIE Label vastnaaien
▪
▪
▪
▪

3.1 Neem de 2 “markeer streepjes” over op de goede kant van de Buitenstof.
3.2 Kleef dubbelzijdige tape op de achterkant van je label. Neem een geodriehoek of
lat, en positioneer je label gecentreerd en 1,25 cm ONDER de markeerstreepjes.
3.3 Naai je label vast, maar laat lange draadjes bij begin en einde.
3.4 Neem een gewone naald en steek hiermee de twee draadjes die aan de voorkant
bengelen door naar de achterkant van de stof. Knoop de draadjes achteraan aan elkaar
vast en knip af.
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Stap 4 : Plaatsen van de onderkant drukknoop
▪
▪

▪

▪

4.1. Maak met de revolvertang of Variotang een gaatje in de buitenstof op het
gemarkeerde drukknooppunt (van stap 2.1)
4.2 Strijk op de slechte kant van de buitenstof gecentreerd over het gaatje een
Wonderdot of ander restje versteviging, Keer je werkstuk met de goede kant naar
boven.
Maak daarna een gaatje op dezelfde plek door buitenstof én
Wonderdot/versteviging.
4.3 Neem de 2 “onderkant-delen” van de drukknoop: Stift & Mannetje. Duw de Stift
door het gaatje vanuit de slechte kant naar de goede kant van de buitenstof. Keer je
werkstuk. Leg op de goede kant van de buitenstof het Mannetje bovenop de Stift.
4.4 Bevestig de onderkant van de drukknoop met je bevestigingsmateriaal.

Stap 5 : Stikwerk platte vorm
▪

▪

▪
▪
▪
▪

▪

▪

▪

5.1 Leg het deel in Voeringstof met de goede kant naar boven. Leg daarop het deel in
Buitenstof met de slechte kant naar boven. (De beide patroondelen liggen met de
goede kanten tegen elkaar). Speld rondom rond vast met wonderclips.
5.2 Stik op exact 1 cm van de stofrand, niet rondom rond! maar enkel:
- de bolle bovenkant, vanaf streepje tot aan streepje (de streepjes zelf niet stikken)
- de gegolfde onderkant, van stofrand tot stofrand.
Stik perfect op je gemarkeerde stiklijnen (van stap 2.4).
Goed hechten aan begin en einde van elk stiksel.
(Het klopt dat er nu aan beide zijkanten nog een opening blijft)
5.3 Knip (door beide lagen) op de streepjes tot NET NIET in je stiksel.
5.4 Knip aan genaaide kanten (bolle bovenkant & gegolfde onderkant) de naadwaarde
bij met een kartelschaar tot op 3 mm naast je stiksel.
5.5 Keer het werkstuk door een open zijnaad. Rol de gestikte naden tussen je vingers
en duw plat. De ongestikte zijnaden laat je plat op elkaar liggen.
5.6 Leg de Stevige Versteviging op je werkstuk. Knip je versteviging bij zodat deze
overal 3mm kleiner is dan je werkstuk. Afhankelijk van de gebruikte materialen kan het
zijn dat je aan de ronding 2 tot 6 mm moet bijknippen.
5.7 Plooi de versteviging in 3. Plooi eerst de gegolfde onderkant (breedste stuk) naar
boven, plooi deze twee lagen nog eens om naar boven. (Je hebt nu een stapeltje van
3 lagen boven elkaar.)
5.8 Schuif de opgeplooide versteviging door de open zijnaad van je werkstuk. Leg de
versteviging mooi plat tussen beide stoffen. Schuif hiervoor eerst de bolle bovenkant
steeds meer naar boven tot helemaal tegen de bovenrand. Plooi daarna de onderkant
open en leg plat tot tegen de onderrand. Ga met je hand naar binnen en leg alle
naadwaarde langs de kant van de voering (bovenop de versteviging).
5.9 Leg het werkstuk met de Buitenstof naar boven en doorstik op 3 mm van de
stofrand (enkel) de gebogen onderkant. Gebruik als bovendraad kleur van je buitenstof
en als onderdraad (spoel) kleur van je voeringstof. Goed hechten aan begin en einde
van je stiksel.
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▪

5.10 Leg het werkstuk met de Buitenstof naar boven en markeer (bv. met Washi-tape)
een horizontale lijn ter hoogte van de knipjes. Doorstik deze horizontale lijn. Gebruik
als bovendraad kleur van je buitenstof en als onderdraad (spoel) kleur van je
voeringstof. Goed hechten. Verwijder de Washi-tape of markering.

Stap 6 : Stikwerk assemblage
▪

▪

▪

▪
▪
▪

6.1 Leg het werkstuk met de Buitenstof naar boven. Plooi de gegolfde onderkant om
naar boven. Begin met één zijkant. De punt moet gelijk komen met de stofrand aan het
knipje in de zijkant. Zorg dat de randen van de buitenstoffen netjes op elkaar liggen.
Zet vast met wonderclips. Plooi daarna de andere zijkant. Geef “vorm” aan de
onderkant door deze iets “ronder” te zetten. Zet ook de ander zijkant vast met
wonderclips.
6. 2 Draai je werkstuk met de omgeplooide kant naar boven, en begin de zijkant te
stikken vanaf de plooi tot aan de knipjes. Stik vlak naast de versteviging, op ca. 0,8 à 1
cm van de stofrand. Gebruik garen in de kleur van je buitenstof. Goed hechten.
Herhaal voor de andere zijkant. Je stikt hier vanaf de knipjes tot aan de plooi.
Kijk je stiksel goed na of het stevig is en er geen steken werden overgeslagen.
Desgevallend kan je je werkstuk omdraaien (voeringkant naar boven) en een tweede
keer over hetzelfde stiksel stikken.
6.3 Indien er toch ergens stevige versteviging tussen de naadwaarde zit, knip deze
(alléén deze laag) dan eerst bij tot vlak naast je stiksel.
Knip aan de genaaide zijkanten de naadwaarde bij (met een gewone schaar) tot op 3
mm naast je stiksel.
6.4 Keer het werkstuk. Keer eerst de ene hoek om. En daarna de andere hoek. Duw
de hoeken uit.
6.5 Leg het werkstuk met de buitenstof naar boven. Aan de zijnaden én de bolle
bovenkant rol je de naden en masser je de naad plat. Zet vast met wonderclips.
6.6 We gaan in 1 keer rond stikken, beginnend aan de ene zijnaad, verder over de bolle
bovenkant, tot over de andere zijnaad. Leg het werkstuk met de Buitenstof naar boven
en gebruik garen in de kleur van je buitenstof.
Stik overal op 0,5 cm van de stofrand. (Zo zit de naadwaarde van 0,3 cm verstopt). Goed
hechten. Stik op de traagste stand, Gebruik eventueel op moeilijke punten je handwiel.
Stik aan de verdikkingen (ter hoogte van de horizontale lijn) twee keer heen-en-weer
voor extra stevigheid.
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Stap 7: Plaatsen van de bovenkant drukknoop
▪

▪

▪

▪
▪
Zie foto 4.3

fotfotofoto
.344.3 ▪

7.1 Zet de onderkant van je briletui in vorm, door aan iedere zijkant een plooi te “knijpen”
vanaf de top van de golf richting onderhoek. De onderkant zal nu (zo’n 3,5 à 4 cm) open
staan.
7.2 Plooi de flap van je briletui toe. Maak een eerste plooi t.h.v. de gestikte lijn. Maak
daarna een tweede plooi op ca 4 cm erboven. Door deze twee plooien creëer je een
vlakke bovenkant die de zijkanten bedekt.
7.3 Duw de flap goed aan op de onderkant van de drukknoop. Kijk na dat de flap mooi
recht zit. Til de flap op. Teken met een pen een stip op de voeringstof ter hoogte van
waar de stof werd ingedrukt door de drukknoop.
7.4 Maak (door alle lagen heen) een gaatje op de gemarkeerde stip.
7.5 Neem de 2 “bovenkant-delen” van de drukknoop: Kop & Vrouwtje. Duw de Kop
door het gaatje van de buitenstof naar de voeringstof. Keer je werkstuk. Leg op de
voeringstof het Vrouwtje (met de veerkant naar beneden) bovenop de Kop.
7.6 Bevestig de bovenkant drukknoop met je bevestigingsmateriaal.
Test de drukknoop: hoor of hij “klikt” en voel of hij goed sluit. Het mannetje moet diep
genoeg in het vrouwtje kunnen zitten. Zo nodig klop/duw je de onderdelen nog eens
extra aan.

Proficiat! Goed gedaan, je briletui is helemaal klaar!

Ik ben héél erg benieuwd om te zien welke briletui jij gemaakt
hebt. Je zou me dan ook bijzonder blij maken als je jouw creatie
wil delen 😊! En, wie weet inspireer jij weer anderen!
Als je deelt, graag een tag of link naar Katrienette, zodat ik het ook
kan zien.

Foto delen?
Gebruik de hashtag:
#briletuikatrienette
en tag/link naar
@katrienette

Dikke merci alvast.
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Fotopagina’s
2.2
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2.4

4.3
4

5.1

5.3
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