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

Dit patroon is ontworpen door Renata de Rover 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.

Benodigheden: 
ReStyle katoenstof 069.2000 kleur 542 lapje 52 cm rond 
Binnenkussen rond 50 cm 026.50R 
Blinde rits 081.5596.60 kleur 542 groen 
Flexfolie Turbo goud 049.1000 kleur 040 
Paspelband goud 017.1157 kleur 050 
Naaigaren 017  
Naaimachine 
Schaar 
Spelden 
Patroonpapier

Werkwijze: 
Je tekent en knipt een cirkel van 50 cm doorsnee uit patroonpapier. 
Je tekent en knipt een even grote tweede cirkel.  
Knip deze doormidden daar komt de blinde rits.
Je legt de 3 patroondelen (1 cirkel en 2 halve cirkels) op de stof en 
knipt ze met 1 cm naad rondom uit. Lock op zigzag de drie delen. 

Foto 1 en 2: Snijd of knip het botanisch blad uit de Flexfolie. Zie bijgevoegde printable. Hoe je het best Flexfolie kunt 
gebruiken vind je terug op de website. 

Foto 3: Wanneer de Flexfolie bevestigd is ga je in de andere lapjes de blinde rits inzetten. 

Foto 4: Je kunt nu de piping tussen de 2 panden vastzetten. 
Eerst stik je de piping op het voorpand. Je begint in het midden, stik dan netjes het einde over elkaar heen. 
Zet de naaldstand van de naaimachine naar links zodat je langs de bolling van de piping kunt 
stikken.

Foto 5: Je speld het achterpand erop, dan stik je precies op het stiksel waar je de piping mee vastgestikt hebt. 

Foto 6: als het goed is komt de piping er overal mooi gelijkmatig tussenuit. 

Daarna kun je het kussen keren. 
Doe de kussenvulling in de hoes en klaar ben je. 


