
XI ETUI MET KEILERKOP (zie blz. 110) 
 

 
 
Dit heeft u nodig voor het etui met keiler-applicatie: 
 
Algemeen: papier en schaar; spelden; 1 merkstift of potlood; naaimachine of 1 
naainaald; 1 borduurnaald 
 
Voor het etui: grijs gemêleerd loden, ongeveer 23 cm breed x 35 cm hoog; een 
restje katoenen stof (hier rood geruit) 4 x 15 cm (lengte = voor de kleine decoratie); 
geplooid beige lint ca. 25 cm lang, 1 cm breed; 2 naturelkleurige hoornen knopen, Ø 
1,5 cm, rood leren lint, ongeveer 20 cm; grijs naaigaren 
 



Voor de keiler: een restje bruin vilt of loden, ongeveer 10 x 10 cm groot; een restje 
naturelkleurig en wijnrood borduurgaren (of getwijnd garen) 
Grootte van de applicatie (volgens de originele werktekening - keilerkop): 
Hoogte ongeveer 7 cm; breedte ongeveer 8 cm 
Grootte van het etui:  
Hoogte ongeveer 12 cm, breedte ongeveer 23 cm 
 
Zo wordt het foedraal met de keiler gemaakt: 
 
1. Etui en applicatie 
Leg de geknipte loden stof (breedte 23 x 35 cm) zo dat er een klein etui met een 
hoogte van ongeveer 12 cm ontstaat en de flap de voorkant niet helemaal bedekt. 
Speld het etui vast en stik het aan weerszijden langs de kniprand met stiksteken of 
dichte zigzagsteken dicht. 
Vouw nu de flap naar buiten om, speld het geplooide lint langs de hele flapbreedte 
aan de binnenkant vast en stik het op. Maak voor de sluiting in het midden van de 
flap met het leren lint (ong. 6 cm) een lus en naai deze vanaf de binnenkant met 
naaigaren goed vast. Naai een hoornen knoop op de voorkant van het etui. 
 
1. Afwerken en appliqueren 
Vouw het restje stof voor de kleine decoratie in de lengte, strijk de vouw en rijg de 
onderste rand. Trek het lint samen zodat er een rozet ontstaat en stik dicht. Naai de 
tweede hoornen knoop op het midden van de rozet, vouw de rest van het leren lint 
en naai het aan de achterkant vast. Naai nu de rozet op de flap. 
Knip de kop van de keiler met behulp van de geprinte en uitgeknipte papieren 
sjabloon uit het bruine vilt (zie de basisbeschrijving en speciale tips voor het 
verwerken van vilt en loden). Leg de applicatie vlak bij de rand op het etui en speld 
hem vast. Stik hem langs de zoomrand met naturelkleurig naaigaren en korte steken 
op. (Gebruik bij het werken met borduurgaren slechts 2 draden. Knip hiervoor een 
stuk garen af, splits het en werk met 2 van de 6 dunne draadjes.) Maak naast deze 
naad een tweede siernaad van rijgsteken. Maak in de oren met naturelkleurig en 
wijnrood borduurgaren enkele spansteken. Vul het oog met wijnrode spansteken en 
omring het met een naturelkleurige contour. 
 
Het mooie etui met de keilerkop is nu af! 
 


