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Voor dit kussen heb ik me laten inspireren door de Colour Pop trend. Frisse kleuren die in je interieur op poppen en voor een
vrolijk accent zorgen. Het kussen wilde ik graag structuur geven. Op Pinterest kwam ik de Bubble steek tegen. De Bubble
steek zorgt voor een mooi gewatteerd effect. Als basis koos ik voor de heldere kleur Sky van Durable Cosy en vulde deze aan
met de 3 accent kleuren Coral, Light Purple en Flamingo Pink die als het ware uit het kussen poppen.
Benodigdheden
Durable Cosy, art. 010.65 kleur 2123 Sky (5 bollen)
Kleuren 229 Flamingo Pink, 269 Light Pink, 2190 Coral (1 bol)
ReStyle Binnenkussen 45x45cm, art. 026.4545
Overige benodigdheden
Breinaald 6mm
Maasnaald
Schaar
Steekverhouding
Voor een lapje 10x10cm:
12 steken x 17 rijen (door de Bubble steek lijkt het lapje elastisch).
Gebruik breinaald 6mm of de naald benodigd om de juiste steekverhouding te verkrijgen.
Afmeting
45x45cm
Patrooninformatie
De kussenhoes bestaat uit een langwerpig gebreide lap. Door de Bubble steek lijkt het geheel in elkaar ‘te kruipen’
waardoor de lap kleiner lijkt, maar de lap is rekbaar en zoals hieronder omschreven geschikt voor een binnenkussen van
45 x 45 cm.
Voor de zekerheid maakte ik ook een filmpje waar je kunt zien hoe ik een Bubble breide in rij 6 en rij 12.
Werkbeschrijving
Het patroon van de bubble steek bestaat uit een herhaling van 12 rijen en de steken bestaan uit een veelvoud van 4 + 1.

Zet 57 steken op de breinaald.
De oneven rijen brei je averecht en de even rijen brei je recht.
Om een bubble te breien brei je in:
• Rij 6 de eerste 3 steken recht, *1 bubbel, 3 steken recht*, herhaal vanaf * en eindig met 1 rechte steek.
• Rij 12 de 1e steek recht, *1 bubble, 3 steken recht*, herhaal vanaf * en eindig met
3 rechte steken.
Hoe je rij 6 en rij 12 een bubble breit, zie je op de volgende pagina.
Na de te breien rechte steek (steken) laat je een steek van de breipen afglijden (foto 3).
Je haalt 4 steken onder elkaar uit (foto 4).

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal 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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Steek de breinaald onderlangs de losse lussen in de lus (foto 5) en maak de rechte steek af (foto 6 en 7) en je breit weer 3
steken recht.
Zoals boven omschreven is herhaal je vanaf * tot aan einde van de toer.
Na 72 rijen wisselde ik van kleur. Ik hechte de kleur Flamingo Pink van Cosy aan en breide 6 rijen in deze kleur zoals
omschreven is in rij 1 t/m 6.
Daarna wisselde ik van Flamingo Pink naar Light Purple en breide ik 6 rijen zoals omschreven is in rij 7 t/m 12.
Daarna wisselde ik van Light Purple naar Coral. In deze kleur breide ik 6 rijen zoals omschreven is in rij 1 t/m 6.
Daarna vond de kleurwissel van Coral naar Sky plaats. In de kleur Sky breide ik 48 rijen.
Na de 48 rijen maakte ik de kleurwissel zoals hierboven, maar dan in tegenover gestelde richting. Eerst 6 rijen Coral, dan
6 rijen Light Purple en 6 rijen Flamingo Pink. Dit deed ik zodat de kleur richting zou kloppen als van de gebreide lap een
kussenhoes gemaakt zou worden.
Na de 6 rijen Flamingo Pink breide ik nog 72 rijen in de kleur Sky en dan is de rechthoekige lap klaar om er een kussen
van te maken.
Hecht de overtollige draden af.

Vouw de gebreide lap dubbel zodat alles goed op elkaar ligt (foto 8).
Hecht de gekleurde Bubble strepen met de desbetreffende kleur aan elkaar vast door zig zaggend door de steken heen te
mazen (foto 9).
Zijn de gekleurde strepen vastgemaakt, ga dan verder met het vastzetten van het blauwe Sky gedeelte. Ook hier zig zag
je als het ware door de zijkant van de lap heen.
Herhaal dit aan de andere kant.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal 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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Hecht de overtollige draden af en zorg, dat je alleen nog een lange draad over hebt in de kleur Sky. Hiermee kun je
uiteindelijk de onderkant dichtmaken.

Vouw de hoes binnenste buiten en schuif het binnenkussen erin.
Zig zag met naald en draad door de buitenste lusjes van de breisteken om op deze manier de hoes te sluiten.
Hecht de draad aan het einde af en het kussen is klaar voor gebruik.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal 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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