
WERKBESCHRIJVING - Easy Piecy Kussen

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl

Dit patroon is ontworpen door Marianne Dekkers- Roos van MaRRose-CCC in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn 
eigendom van de ontwerper en bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl 
zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Marianne: “Voor mij stond deze maand "naaien" op het CraftKitchen menu, een leuke uitdaging. Eén van de vorige keren 
leerde ik mijzelf een rits naaien in een etui (dit project vind je hier), en deze keer pakte ik het "paper piecen" weer op. Een 
leuke techniek om stukjes stof aan elkaar te zetten, of je nu een geometrisch figuur, of een afbeelding wilt maken. Heel 
lang geleden deed ik dit ook al eens, en ik bleek het nog niet verleerd te zijn ;-). Je naait de verschillende onderdelen van 
een block aan elkaar door óp het papier te naaien, precies volgens het patroon, en trekt het papier vervolgens van de stof 
af, super handig.

Ik tekende het patroontje voor de blocken van het "Easy-Piecy Kussen" zelf, met dank aan de YouTube tutorial. 
In het bericht op de website van CraftKitchen kun je diverse linkjes vinden om het ‘paper piecen’ gemakkelijker te maken. 

Afmetingen:

* elk block is 10 cm x 10 cm (exclusief de - in het quilten 
gebruikelijke - 1/4 inch zoom rondom);
* 16 blocks zijn nodig voor de voorkant van het kussen, dat in 
een patroon van 4 x 4 blocken in elkaar is genaaid;
* het kussen is - als het helemaal klaar is - : 40 cm x 40 cm.

Benodigdheden:

Diverse stofjes, ik gebruikte 4 stoffen uit de "LilianZ-serie"; 3 
voor de voorkant, en 1 voor de achterkant (à ca. 50 cm);

Quilt snijmat, quilt liniaal (met aanduiding voor 1/4 
inches), rolmes;

Naaimachine, spelden, centimer, schaar, binnenkussen 40 
cm x 40 cm
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Werkwijze:
Print het patroon (8 x voor de voorkant van het kussen); knip met een ruime marge/zoom elk patroondeel uit. Voor het 
gemak kun je nu al de 1/4-inch zoom met potlood rondom het vierkant tekenen.

Knip of snijd ruime stukjes stof in de 3 kleuren die je gaat gebruiken, 16 van elke stof.

Leg stofjes 1 en 2 met de goede kanten op elkaar, aan de achterkant van het papieren patroon waar de 1 op staat, zodanig 
dat stofje 2, als je de naad straks openstrijkt, met de goede kant over het deel van het papieren patroon waar de 2 staat, 
heen valt. Houd rekening met de 1/4-inch zoom: de stoffen moeten ruim over de randen van het patroon heenvallen 
(dus óver de rand van de zoom).
Naai nu de naad die óp het papier tussen deel 1 en deel 2 loopt vanuit het midden naar de rand van het patroon.
Vouw papierdeel 2 terug, over papierdeel 1 en meet met je quilt-liniaal een naadje van 1/4-inch af; snijd de naad netjes 
bij. Vouw het papier weer terug, keer je werk om en vouw de stofdelen uit elkaar. Pers de naad mooi uit.
Leg nu stofje 3 met de goede kant naar binnen over de reeds aan elkaar genaaide stofjes 1 en 2; naai ook deze naad op 
het papier vast. Vouw papierdeel 3 terug over papierdelen 1 en 2, meet de 1/4-inch naad af met je liniaal en snijd de naad 
netjes bij. Vouw het papier weer uit, keer je werk en vouw de stofdelen uit; pers de naad netjes strak.

Keer nu nogmaals je werk om en meet een 1/4-inch af rondom je papierenpatroon; snijd alle 4 de zijden netjes bij 
(inclusief de 1/4-inch zoom). Trek voorzichtig het papier van je stof af.

Maak op dezelfde wijze nog 15 blocken; naai ze in een door jou zelf te bepalen patroon 4 x 4 aan elkaar vast.

Snijd of knip van de stof die je voor de achterkant wilt gebruiken 2 stukken stof van 42 cm x 30 cm; zigzag de randen 
netjes af en naai aan één kant (van 42 cm breed) een zoom.

Leg met de goede kanten op elkaar, eerst de voorkant, dan 1 deel van de achterkant (zoom naar het midden van het 
kussen)en daarbovenop deel 2 van de achterkant (zoom óók naar het midden van het kussen), zodanig dat de 4 zijkanten 
netjes lijnen.
Naai met een 1/4-inch zoom alle 4 de zijkanten vast; knip voorzichtig de puntjes van de 4 hoeken af, keer je hoes 
binnenste-buiten. Pers ‘m netjes op, binnenvulling erin: klaar!

Veel maakplezier!
Marianne xx
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