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INSTRUCTIES

Rond kussen en zitkussen met leren handvat
Rond kussen
Diameter 45 cm

Dit heb je nodig:
2 stukken stof van 47x47 cm.  
Wij hebben gebruik gemaakt van 
Confetti Green (305328)  
en donkerblauwe eenkleurige  
stof (304298).
2 stukken stof voor stofknopen 
ca. 6x6 cm, bijvoorbeeld grijze 
eenkleurige stof (727632)

2 stofknopen Ø 38 mm (569144)
Ca. 225 g vulwatten (800672)
Grof naaigaren of katoengaren 
voor het vastmaken van knopen, 
bijvoorbeeld Nova donkerblauw 
(323056)
Naald (981687)

Ga als volgt te werk:
In de afmetingen is 1 cm naadtoeslag meegerekend.
Knip twee cirkels uit met een doorsnede van 47 cm.  
Tip: Geef eerst het midden aan en daarna de omtrek van daaruit. 
Zo is het makkelijker om een gelijkmatige cirkel te maken.
Als je dat nog niet gedaan hebt, geef je het middelpunt aan op 
de goede kant van de cirkels op de stof.
Leg de cirkels met de goede kant tegen elkaar en breng spelden 
aan langs de rand. 
Naai rond, maar laat een opening zitten om te kunnen keren.
Knip de naadtoeslag langs de rand in om te voorkomen dat de 
naad gaat kreukelen.
Draai het kussen met de goede kant naar buiten en vul  
het met watten.
Naai de opening dicht.
Bekleed de knopen met stof en bevestig ze op de middenaan-
duiding aan elke zijde van het kussen. Knoop de draad vast  
in de ene knoop, naai door het kussen heen en bevestig de 
andere knoop. 

 

Zitkussen met leren handvat
Afmetingen 44x44 cm

Dit heb je nodig:
Stuk stof van 46x90 cm.  
Wij hebben gebruik gemaakt van 
Morocco Blue (305279) en donker- 
blauwe eenkleurige stof (304298).
Vezelvilt 20 mm, 44x132 cm, 
(300191)
Leren band 20 cm (305250)

Holle klinknagel Ø 9 mm voor dikte 
6-9 mm (982491)
Grof naaigaren of katoengaren, 
bijvoorbeeld Nova donkerblauw 
(323056)
Naald (981687)
Hamer

Ga als volgt te werk:
In de afmetingen voor de stof is 1 cm naadtoeslag meegerekend.
Geef op de goede kant van de stof aan (46x90 cm) waar je later sier-
steken gaat aanbrengen (zie afbeelding). Leg het stuk stof dubbel, 
met de goede kant tegen elkaar, en breng spelden aan  
langs de randen. Naai ze langs de randen aan elkaar, maar laat aan 
een zijkant een stuk van 30 cm open. Knip een beetje van de hoeken 
af en draai de goede kant weer naar buiten. 
Knip drie stukken vezelvilt uit van 44x44 cm. Leg ze op elkaar en 
plaats ze in het kussen. Zorg ervoor dat het vezelvilt recht ligt,  
helemaal tot in de hoeken. 

Naai de opening dicht. 
Dan naai je een siersteek door omhoog en omlaag te naaien in het 
kussen bij de markering met een tussenruimte van enkele millime-
ters. Trek de uiteinden aan de onderkant aan en knoop ze aan elkaar. 
Knip vervolgens het teveel aan garen weg. Maak op diezelfde manier 
in totaal negen siersteken.
Breng een markering aan op het kussen op ca. 6 cm van de rand, in 
het midden van één van de zijkanten. Maak een gat in het kussen en 
in beide uiteinden van de leren band. Gebruik hiervoor het gereed-
schap dat bij de holle klinknagels zit. Vouw de leren band rond het 
kussen en sla de holle klinknagel met een hamer vast door leren 
band - kussen - leren band heen.
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