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INSTRUCTIES Kussens zijn gezellig
Fleur je huis op met kussens in nieuwe, frisse kleuren. Pompoentjes om 
vast te maken aan de hoeken van het kussen vormen een mooi detail.  
Je maakt ze heel eenvoudig met een speciale tool (zie art.nr. 714013).

Kussen met geren 
47x31 cm

Wat heb je nodig: 
Lapje stof 50x70 cm  
Bugs & dragonflies (305272)
Lapje stof 50x70 cm  
New dot green 
(305266)
Ritssluiting wit ca. 45 cm 
(982345)
 
Ga als volgt te werk: 
Knip twee rechthoeken uit (zie de  
afmetingen in afbeelding 1) en knip ze 
vervolgens diagonaal in tweeën.
Leg twee driehoeken met verschillende  
patronen tegen elkaar (met de goede  
kanten op elkaar) en naai ze vast, zodat je 
twee nieuwe rechthoekige stukken krijgt 
(zie afbeelding 2). Pers de naden. 
Naai de ritssluitingen vast en maak de  
kussenhoes af volgens de beschrijving  
in ‘Kussens met ritssluiting’. 

Kussens met  
ritssluiting
Wat heb je nodig: 
Voor een kussenhoes met de afmetingen 
48x48 cm heb je 2 lapjes van 50x52 cm en 
voor een kussenhoes met de afmetingen 
38x38 cm 2 lapjes van 40x42 cm nodig. 
Wij hebben de stoffen Seedpod green 
(305256) en Folklore green (305265)  
gekozen.

Voor het kussen van 48x48 cm heb je een 
rits van 45 cm lengte (982347) en voor het 
kussen van 38x38 cm een rits van 30 cm 
nodig.

Eventueel:
Tool voor pompoentjes (714013)
Garen Alafosslopi groen (323084), 40 g.

Ga als volgt te werk:
Meet je kussen en neem aan de onderrand 
2 cm extra en het hele kussen rond 1 cm 
extra. Knip twee stukken stof met dezelfde 
afmetingen. 
Voorbeeld: knip voor een kussen met de 
maten 48x48 cm twee stukken van  
50x52 cm. 
Leg de stukken stof met de goede kanten 
tegen elkaar en naai aan elke zijkant een 
zoom van 3-5 cm lang, 2 cm van de  
onderrand (afbeelding 1).
Pers de zomen langs de hele rand met een 
strijkijzer op elkaar. Je hebt nu twee tegen 
elkaar aan gevouwen randen, met een 
opening in het midden. Knip de rits een 
paar cm langer dan de opening. 
Speld de rits vast aan de binnenkant van 
de kussenhoes, zodat de voorkant bij de 
opening iets uitsteekt. Naai de rits va-
naf de binnenkant/verkeerde kant vast 
(afbeelding 2) en zet hem aan de uiteinden 
extra goed vast. Let op dat je de loper niet 
vastnaait door deze met het naaien mee te 
bewegen.
Laat een opening in de rits. Leg de stukken 
stof met de goede kanten tegen elkaar en 
naai de resterende drie kanten aan elkaar 
(afbeelding 3). Knip de hoeken af en keer de 
goede kant van de kussenhoes naar buiten.
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