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Patroon English paperpiecing etui 

 
Benodigdheden:          

- Katoenen stof om de hexagonnen te bekleden 
- Achtergrond stof circa 25 x 32 cm 
- Fiberfill of volumevlies circa 25x 32 cm 
- Malletjes; deze kun je uitprinten op gewoon print papier of je kunt ze kant en klaar 

kopen. https://fantasyfournituren.nl/wp-content/uploads/2021/08/hexagons.pdf ; 
hiermee kun je de hexagonnen uit printen, het vierkantje is precies 1 bij 1 cm. 

- Een lijmstift; zelf gebruik ik de Prym Aqua fixeermarker. Hiermee kun je smalle 
plakranden maken en door de gele kleur van de lijm zie je goed wat je al gelijmd hebt 
en de lijm is uitwasbaar 

- Garen  
- Naalden, hoe dunner de naald hoe makkelijker het is om precies te naaien. Zelf 

gebruik ik quiltnaalden nr 10 
- Rits 18cm 
- Naaimachine om het etui in elkaar te zetten 
- Naaigerei zoals schaar, spelden etc. 
- Strijkijzer 

 
Niet noodzakelijk, maar maakt het allemaal wat makkelijker: 

- Wonderclips (https://fantasyfournituren.nl/shop/naaien/naaihulpjes/wonderclips/) 
- Opry draaddoorsteker (https://fantasyfournituren.nl/shop/naaien/naaihulpjes/opry-

draaddoorsteker/)  
- Rolmes en snijmat 
- Paternoplaat of doorzichtige elastomap (Action) 
- Lijmspray of sluitspelden 
- Materiaal om stof mee te markeren zoals bijvoorbeeld een friction pen of 

wateroplosbare markeerstift of markeerpotlood oid 
 
 
Werkwijze: 
De bovenkant van het etui gaan we maken door hexagonnen aan elkaar te naaien. De 
bovenkant bestaat uit eindelijk uit 7 rijen van 5 hexagonnen, je hebt er dus 35 nodig. 

- Print de malletjes en knip ze uit 
- Knip of snijd lapjes die minimaal ¼ inch/ 0,5cm groter zijn dan de hexagonnen. Zelf 

word ik er heel blij van als de lapjes ook in hexagon vorm zijn. In dit YouTube filmpje 
laat ik zien hoe je makkelijk de hexagon vorm kunt uitsnijden 
https://www.youtube.com/watch?v=u3fiOrprp9U 
 
 

Heb je een lapje stof met een specifieke afbeelding, zoals in mijn geval de pandabeer, dan is 
het leuk om hier met het knippen/ snijden rekening mee te houden. Bij quilten heet dit fuzzy 

https://fantasyfournituren.nl/wp-content/uploads/2021/08/hexagons.pdf
https://fantasyfournituren.nl/shop/naaien/naaihulpjes/wonderclips/
https://fantasyfournituren.nl/shop/naaien/naaihulpjes/opry-draaddoorsteker/
https://fantasyfournituren.nl/shop/naaien/naaihulpjes/opry-draaddoorsteker/
https://www.youtube.com/watch?v=u3fiOrprp9U
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cutting. Neem hiervoor de hexagon vorm met naadtoeslag over op paternoplaat of de 
kunststof van een doorzichtige elastomap (oa te koop bij action) mbv een watervaste stift. 
Leg dit op de stof en kijk hoe je de afbeelding het mooist in de hexagon vorm krijgt. Teken 
nu op de stof de knip/ snijlijnen af. En knip of snijd daarna uit. 
Wil je meerdere hexagonnen precies hetzelfde hebben, teken dan met bijv potlood even een 
aantal punten van de afbeelding op het kunstofplaatje, zodoende kun je het plastic plaatje 
op een andere plek precies zo plaatsen.  
 

- Bekleed de malletjes met de lapjes stof. In dit YouTube filmpje laat ik zien hoe je dit 
doet https://www.youtube.com/watch?v=GRs82T0057s 
 

- Naai de malletjes aan elkaar met een overhandse steek. Steek zo min mogelijk door 
het papier en probeer echt alleen de stof te pakken, vandaar dat dit makkelijker gaat 
als je dunnere naalden hebt. In dit YouTube filmpje laat ik zien hoe je dit het beste 
kunt doen en laat ik ook zien hoe je heel handig een knoopje in je draad kunt leggen 
https://www.youtube.com/watch?v=IvKIVmCMXvA&t=43s 
 
 

- Laat de malletjes zitten totdat je helemaal klaar bent met alle hexagonnen! Mocht er 
een toch uitvallen dan is het natuurlijk geen ramp. 

 
Bekijk voor jezelf wat je het handigst of leukst vindt, om alles aan elkaar te naaien. Je kunt 
ervoor kiezen om eerst rechte rijen te naaien en deze weer aan elkaar te naaien, maar je 
kunt ook vanuit een bloemvorm werken. Meestal begin ik vanuit een bloemvorm en voeg 
vanuit daar hexagonnen aan toe, zodat je minder plekken hebt waar je de draad via de 
naadtoeslag moet verder leiden of moet aan- en afhechten.  
En wat wil je: een helemaal willekeurige top (scrappy look) of toch wat regelmaat? Wil je 
regelmaat, leg dan eerst de hexagonnen uit zoals jij ze wilt hebben en maak hiervan 
eventueel een foto, zodat je later terug kunt kijken hoe je het hebben wilt. Houd je van 
willekeurig, stop alle hexagonnen in een zakje en pak er steeds eentje uit. 
 

  
 

- Als alle hexagonnen aan elkaar genaaid zijn strijk ik altijd eerst het lapje. 
- Verwijder het papier. In dit YouTube filmpje laat ik dit zien samen met de volgende 

stappen https://www.youtube.com/watch?v=qJPG3igGCeM&t=36s 
 

- Snijd of knip de lap nu recht af. 
 
Nu gaan we de sandwich maken; 

https://www.youtube.com/watch?v=GRs82T0057s
https://www.youtube.com/watch?v=IvKIVmCMXvA&t=43s
https://www.youtube.com/watch?v=qJPG3igGCeM&t=36s
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- Mocht je spraylijm gaan gebruiken bescherm de tafel dan met een stuk papier of 
oude krant 

- Leg de ondergrond stof, die je eerst hebt gestreken, met de goede kant naar 
beneden glad op de tafel 

- Spray deze in met lijmspray; ga je geen lijmspray gebruiken ga dan door naar de 
volgende stap 

- Leg de laag fiberfill/ volumevlies hier glad bovenop  
- Spray deze laag ook weer in met lijmspray; ga je geen lijmspray gebruiken ga dan 

door naar de volgende stap 
- Leg de bovenlaag met hexagonnen hier weer bovenop. Het is belangrijk dat alle lagen 

zo glad mogelijk op elkaar komen te liggen. De onderlaag en volumevlies zullen 
uitsteken, maar dit is bedoeld om speling te hebben bij het doorquilten (doorstikken) 
van het lapje. Bij zo’n klein projectje zal dit allemaal wel meevallen, maar bij een 
grote quilt kan het problemen geven als je de drie lagen even groot maakt voordat je 
ze door quilt. 

- Heb je geen spraylijm gebruikt, zet de 3 lagen aan elkaar vast met (sluit)spelden of 
met een rijgdraadje. Zorg er wel voor dat de lagen tov elkaar niet kunnen 
verschuiven. 

 

 
 
Nu gaan we op de stof aangeven hoe we de stof door gaan quilten. Gebruik hiervoor een 
markeertool die naderhand verwijderbaar is. Test dit eventueel uit op een restlapje.  
De keuze, hoe je de lijnen gaat zetten, is reuze. Zelf heb ik ervoor gekozen om diagonalen 
lijnen door de hexagonnen te trekken, met uitzondering van de hexagonnen met de panda’s, 
hierdoor ontstaat een secundair patroon van kruisende lijnen in het midden van de 
hexagons. Bij de panda’s heb ik de hexagonnen door gestikt in de naad en op ¼ inch.  
 

   
 

- Quilt de lijnen door met de naaimachine.  
- Verwijder de getekende lijnen. Bij een friction pen kun je dit doen door met een 

stoomstrijkijzer een paar cm boven de stof erover heen te gaan. Strijk niet gelijk over 
de stof, want dan heb je juist kans dat er witte lijnen ontstaan, maar laat de stoom 
het werk doen. 

- Snijd nu de drie lagen zodat ze allemaal even groot zijn. 
 
Met dit lapje gaan we nu het etui maken. 
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- Snijd 2 stroken om de rits mee af te werken. Maak de stroken iets breder dan de rits 
en ongeveer 4 of 5 cm lang. 

- Leg de goede kant van de strook op de goede kant van de rits en gelijk met het 
uiteinde van de ritsband. 

- Stik door zo dicht mogelijk bij de stoppers van de rits. 
- Vouw terug en stik eventueel door. 
- Markeer het midden van het lapje en van de rits en zorg dat de rits met stukjes stof 

net zo breed worden als het lapje. 
 

  
 

- Plaats de rits met de goede kant op de goede kant van de stof en stik vast. 
- Doe dit ook met de andere kant van de rits. Werk de naden eventueel af met de 

lockmachine. 
 

  
 

- Open de rits! Speld de zijkanten van het etui. Ik heb ervoor gekozen om de rits op 
circa 2,5cm van de bovenkant te hebben, zodat er niets uit kan rollen als ik het etui 
open heb. 

- Stik de zijkanten en werk de naden eventueel af met de lockmachine. 
- Keer het etui naar de juiste kant en druk de hoeken voorzichtig naar buiten en strijk 

hem eventueel nog mooi glad. 
 

  
 

Het etui is nu klaar voor gebruik. Heel veel plezier ermee! 
 
 


