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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.

Herken je dat? Je hebt een tof project afgerond en je hebt nog wat restgaren over. Een halve bol waar je best nog wat 
mee kunt doen, maar ja wat dan?  

Voor dit kussen gebruikte ik 3 nieuwe bollen voor de basiskleur en voor de contrastkleuren gebruikte ik alleen maar 
restbollen. Zo kom je mooi van je restbolletjes af en heb je een leuke nieuwe accessoire voor op je bank! 

Benodigdheden
ReStyle Binnenkussen 45x45cm, art. 026.4545
Durable Cosy fine, art. 010.67 kleur 2212 Linen (3 bollen) 
 

6 contrasterende kleuren ca. 15-25 gr per kleur naar keuze 
Durable Cosy fine faded, kleur 261 Lilac
Durable Cosy fine, kleuren 2182 Ochre, 343 Warm Taupe,  
225 Vintage Pink, 385 Coffee, 2237 Charcoal 

Overige benodigdheden
Breinaald 4mm
Stopnaald
Schaar

Gebruikte steken
R  recht 
M1  Neem met de linkernaald het draadje tussen de steken op vanaf de voorkant en brei een rechte steek
1rva  brei R in de voorste en achterste steek
2sbr  2 steken R samen breien
1afh gv  1 steek averecht afhalen met het garen aan de voorzijde 

Werkbeschrijving
Voorzijde kussen

Zet met kleur Linen 3 steken op

Toer 1: 2r, 1afh gv
Toer 2: 2r, 1afh gv
Toer 3: 1r, m1, 1r, m1, 1afh gv
Toer 4: r tot 1 s voor het eind, 1afh gv
Toer 5: 1r, 1rva, r tot 2 voor het eind vd toer, 1afh gv
Toer 6: r tot 1 s voor het eind vd toer, 1afh gv 

Herhaal toer 5 en 6 totdat je 57 steken op de naald hebt staan en knip de draad door.

Brei de volgende 8 toeren met een contrasterende kleur. 

Toer 1: 1r, 2sbr, r tot 3 steken voor het eind van de toer, 2sbr, 1afh gv
Toer 2: r tot 1 steek voor het eind van de toer, 1afh gv

Herhaal deze 2 toeren nog eens 3 keer, knip de draad door (je hebt in totaal 8 toeren gebreid)

Brei nu de volgende 8 toeren met een nieuwe contrasterende kleur. 

Toer 1: 1r, 2sbr, r tot 3 steken voor het eind van de toer, 2sbr, 1afh gv
Toer 2: r tot 1 steek voor het eind van de toer, 1afh gv

Herhaal deze 2 toeren nog eens 3 keer, knip de draad door (je hebt in totaal 8 toeren gebreid)

Herhaal de kleurwisselingen en de 8 toeren (met minderingen) totdat je nog 5 steken op de naald hebt staan. 

Brei vervolgens: 2sbr, 2sbr, 1afh gv en kant de 3 overgebleven steken af.

Brei in totaal 4 van deze vierkanten.
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Achterzijde kussen

Zet met kleur Linen 70 steken op

Toer 1: R tot 1 steek voor het eind van de toer, 1afh gv
Toer 2: R tot 1 steek voor het eind van de toer, 1afh gv

Herhaal deze 2 toeren nog eens 3 keer, knip de draad door (je hebt in totaal 8 toeren gebreid)

Wissel van kleur en brei de voorgaande 8 toeren in de volgende kleur.

Herhaal de kleurwisselingen totdat je in totaal 15 strepen hebt gebreid. 

Kant af na de 8e toer in de laatste kleur. 

Afwerking

Nu gaan we de vierkanten aan elkaar naaien. 
Ik gebruikte daarvoor deze hele handige tutorial via haakles.nl: https://youtu.be/bpdpep5Mw80 

Doordat we de laatste steek van elke toer hebben afgehaald met het garen aan de voorkant hebben we een hele mooie 
zelfkant gekregen. Door deze zelfkant is het heel makkelijk om op deze mooie manier de lapjes aan elkaar te naaien. Ik 
naaide de lappen met de gestreepte zijden naar het midden maar uiteraard kun je ook de delen met kleur Linen naar het 
midden brengen. Ik gebruikte de kleur Warm Taupe (en een stopnaald) om de lapjes aan elkaar te naaien. 

Naai nu de voor- en achterzijde op dezelfde manier aan elkaar. Vergeet niet om het kussen erin te stoppen voordat je de 
laatste kant dichtnaait. 


