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Ben jij op zoek naar een ‘zen’ project voor het najaar? Dan is dit project echt wat voor jou. Geen ingewikkelde figuren of
veel telwerk maar ‘gewoon’ 3 blokken knopen. Elke dag een draadje of 50-100 en na een week of wat heb jij een supertof
kussen. Een superleuke manier om een accessoire aan je huis toe te voegen. Voor welke kleuren combi ga jij?
Benodigdheden
Durable Cosy, art. 010.65 kleur 2192 Pale Pink (3 bollen)
Durable Latch Hook, art. 010.78
- Kleur A: 2182 Ochre (3 bundeltjes)
- Kleur B: 396 Lavender (4 bundeltjes)
- Kleur C: 2137 Mint (10 bundeltjes)
Permin Sudan canvas 1,8 kruisjes per cm, 088.708 (50x50cm nodig)
ReStyle Binnenkussen 40x40cm, art. 026.4040
Prym Smyrna naald, art. 022.611865
Overige benodigdheden
Breinaald 5 mm (dit kunnen 2 rechte naalden zijn of een rondbreinaald)
Stopnaald
Schaar
Gebruikte steken
R 			recht
AV			averecht
Afh.dr.v steek 		
averecht afhalen met de draad voor het werk
Stekenproef
15 steken = 10 cm breed
21 toeren = 10 cm hoog
Moeilijkheidsgraad
Beginner
Patroon informatie
Knooptechniek
Steek de smyrnanaald door het vakje van het stramien waar je de draad gaat knopen. De haak gaat om 2 draden van het
stramien, het pinnetje van de naald laat je open staan (foto 1). Leg een draadje om de naald. Het draad heeft aan beide
zijden dezelfde lengte. Vouw het draadje tussen het pinnetje en het haakje en trek de naald naar je toe (foto 2 en 3).
Er is nu een knoopje ontstaan. Trek de draden nog even goed aan zodat het knoopje goed vast zit. Als je rechtshandig
bent knoop je van rechts naar links. Als je linkshandig bent van links naar rechts. Werk in beide gevallen van onder naar
boven.
Werkbeschrijving (zie volgende pagina voor instructiefoto’s)
Knoop de voorzijde met het smyrnastramien, de smyrnanaald en de 3 kleuren garen als volgt:
Het lavendel kleurige blok is 40 draden breed en 26 draden hoog;
Het okergele blok is 29 draden breed en 26 draden hoog;
Het mint kleurige blok is 69 draden breed en 43 draden hoog.
Achterkant
Met breinaald 5 mm zet je 58 steken op.
Toer 1: alle steken recht tot 1 steek voor het eind van de toer, 1 afh.gv, keer je werk om;
Toer 2: 1r, av tot 1 steek voor het eind van de toer, 1 afh.gv, keer je werk om.
Herhaal toeren 1 en 2 nog eens 39 keer (totaal 80 toeren). Kant aan de goede kant alle steken losjes af en knip de draad
door.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Maartje Bos 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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Afwerking
Knip de overtollige rand van de voorzijde (het smyrnastramien) af op zo’n 2 cm van het geknoopte deel (foto 4). Leg de
voor- en achterzijde met de verkeerde kanten op elkaar (foto 5). Het klopt dat de gebreide achterkant kleiner is dan de
geknoopte voorzijde.
Met een stopnaald en een stuk draad (Durable Cosy) naai je deze delen aan elkaar (foto 6).
Naai eerst de boven en onderzijde vast, daarna 1 van de zijkanten. Schuif het kussen erin en naai ook de laatste zijkant
vast.
Instructiefoto’s
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