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Voor meer knutselideeën om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap zie: www.aduis.com

Nr.104494 - Brillenetui van kurk
Knutselidee

Materiaal:
magneetsluiting voor tassen knutselvilt

kurkleer naaigaren

mobielfolie

naaimachine

schaar

hechtlijm

Werkwijze:

van kurk

Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:middel 2 uur

Knip de sjablonen 1 & 2 uit en 
breng deze over op het kurkleer 
en het knutselvilt. Sjabloon 3 
breng je over op de mobielfolie, 
die later als versterking van je etui 
zal dienen. Knip ze vervolgens 
allemaal uit.

Brillenetui 
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Hier de mobielfolie opplakken!

Breng het bovenste gedeelte van de 
magneetsluiting aan (vilt)!

Hier het onderste gedeelte van de magneetslui-
ting aanbrengen! (kurkleer)

Zoals men op de foto goed kan herken-
nen, heb je nu twee lagen en op het 
onderste gedeelte ligt de mobiele folie 
voor versterking ertussenin.

Hier steeds 

stikken.

Nu leg je het samengenaaide kurkleer en 
vilten deel op elkaar (linkerkant op de lin-
kerkant) en stik je de onderste rand en de 
bovenste helft van de deksel (steeklengte 
3-3,5 mm, zie foto).

Nu naai je de beide kurkstukken samen 
(aan de linkerkant). Daarna hecht je de 
mobiele folie met behulp van de spuitlijm 
op het onderste kurkdeel. Naai ook de 
viltdelen zo samen.

Bevestig de magneetsluiting op het etui. 
Hierbij snij je steeds een klein gaatje in 
het vilt en in het kurkleer (zie foto‘s).

Knutselidee
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DO IT 

YOURSELF 
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Daarna vouw je het onderste deel omhoog, 
zodat de zijranden dicht tegen elkaar liggen 
en naai je ze samen. Klaar is je zelfgemaakte 
brillenetui!

Sjablonen voor etui 

gemaakt van kurkstof

versterking m
obielfolie

1x knippen
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