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makkelijk

Moeilijkheidsgraad:


ca. 1 uur

Materialen:

 katoenen stof 3 verschillende patronen
 volumevlies
 boekweitdoppen als vulling
 naaimachine

benodigde tijd:



 meetlint
 naald
 naaigaren, spelden
 schaar, strijkijzer

Stof knippen
2 cirkels 35 cm uit de katoenen stof (inclusief naadtoeslag) – per cirkel 1
patroon
2 cirkels 25 cm volumevlies (het vlies moet kleiner zijn dan de stof - zodat
het in elkaar zetten van de cirkels gemakkelijker gaat)
1 strook ca. 110 x 10 cm (inclusief naadtoeslag) – 3e patroon
1 strook (handvat) 16 x 12 cm (inclusief naadtoeslag) - hetzelfde patroon als
de stroken
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Voorbereidung

Knip eerst de cirkels en stroken uit.

Voor meer knutselideeën om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap zie:

www.aduis.com
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Leg 1 cirkel stof en 1 cirkel tussenvulling op
elkaar (leg de tussenvulling op de verkeerde,
„lelijke“ kant van de stof), speld vast en stik
door (bijv. in een kruisvorm).

Tip:

Het kussen ziet er bijzonder mooi uit als
de rand ca. 2 mm smal gestikt is.

H et handvat

Leg de strook (16 x 12 cm) binnenstebuiten
(vouw dubbel), speld vast, naai vast, keer en
strijk. Speld het handvat op de lange strook
en naai deze strook rondom (stuk voor stuk)
op een gewatteerde stofcirkel.
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Naai de andere cirkel van gewatteerde stof op
de strook (goede kanten op elkaar) - laat ca. 10
cm open.
Draai het kussen om, strijk het zo goed mogelijk glad. Vul op met boekweitdoppen en naai
het gedeelte wat nog open is dicht.
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