
Liza:”Deze keer ging ik aan de slag met de naaimachine en maakte ik van denim boordstof een kussen. Geen recht toe 
recht aan model, maar een geknoopt model, want we lieten ons inspireren door Umemi www.umemi.com. Een IJslandse 
ontwerpster die van gebreide ‘slangen’ kussens knoopt. Deze keer lag de uitdaging niet in het naaien, maar in wat er 
uiteindelijk met het genaaide werk moest gebeuren. De stroken van boordstof zijn eenvoudig te maken, maar het knopen 
is een uitdaging. Op pinterest zocht ik naar allerlei knopen en koos uiteindelijke voor de Keltische hart knoop. Deze knoop 
is relatief makkelijk uit te voeren en het eindresultaat is een eigenwijze eyecatcher in huis.”

De omvang van het kussen is ongeveer 45 cm breed en 35 cm hoog.

Wat heb je nodig:
3 m boordstof denim Kleur 027 
1 zak 500 gram kussenvulling     
naaimachine
naald
knopspelden
schaar
2 stukken koord

Ga als volgt aan de slag:
Knip uit dubbelgevouwen boordstof 2 x een strook van 3 meter lang en 6 cm breed (ongevouwen stof 12 cm breed).

Vouw de stroken binnenste buiten en speld ongeveer 1 cm van de rand af.

Stik met de naaimachine de buitenrand van de stroken dicht. 

Je hebt uiteindelijk 2 ‘slangen’ die nu van binnen naar buiten terug gevouwen moeten worden. In het begin gaat het 
makkelijk, maar later moet je het stukje voor stukje doen totdat de hele strook terug gevouwen is.

Vul de ‘slangen’ met kussenvulling. De ‘slang’ is elastisch en je kunt aardig ver komen met je hand. Probeer eerst via de 
ene kant met een pluk vulling in de hand tot aan het midden te komen en zo vul je het geheel beetje bij beetje aan. Daarna 
ga je verder aan de andere kant van de ‘slang’ en ga je ook weer met een pluk vulling in de hand naar het midden en vul je 
het beetje bij beetje aan.
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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl

Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal van Confetti Lab 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.
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De ‘slangen’ van 3 meter zijn precies op maat voor de Keltische hart knoop. Om tijdens het knopen wat meer houvast te 
hebben, knoop je met een stuk koord de uiteindes van de 2 ‘slangen’ aan elkaar. Dit koord helpt je tijdens het knopen om 
het geheel wat makkelijker aan te kunnen trekken.

Is het kussen geknoopt dan stik je de uiteindes aan elkaar met de naaimachine en zet je daarna aan de achterkant de 
uiteindes vast met naald en draad.

Succes en veel plezier!

Liefs Liza


