
WERKBESCHRIJVING - Dip dye kussens breien

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.

Liza: “De laatste tijd valt mijn oog op verschillende items met een kleurverloop wat ook wel dip dye genoemd wordt. Het 
lijkt alsof het product met één kant in een verfbad is gedompeld waardoor een kleurverloop ontstaat. Het leek mij leuk om 
dit effect te creëren in een breiwerk voor een kussenhoes. 

Met het oog op het voorjaar waar we weer meer van het buitenleven gaan genieten, werd het een hoes met een laag 
schuimrubber als vulling om als zitkussen te gebruiken voor op de tuinstoel. Maar deze hoes is natuurlijk ook prima met 
een normaal 40 x 40 cm binnenkussen te gebruiken voor in huis”.

Benodigdheden:
Voor de Coral met Peach combinatie:
- 1 bol Durable Double four 2190 Coral
- 1 bol Durable Double four 211 Peach

Voor de Agate green met Mint combinatie:
- 1 bol Durable Double four 2139 Agate green
- 1 bol Durable Double four 2137 Mint

Overige benodigdheden:
- Pony breinaalden nr. 4
- Ritsen in bijpassende kleur
- Garen in bijpassende kleur
- Schuimrubber of binnenkussen van 40 x 40 cm
- Naaimachine

Ik koos voor de combinaties Coral/Peach en Agate green/Mint, maar hieronder laat ik een aantal suggesties zien zodat je 
ziet dat elke combinatie zijn eigen kracht heeft.
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Werkwijze:
In het breiwerk werd een stukje ‘freestyle’ gebreid. Dat wil zeggen dat ik op mijn gevoel voorzichtig van kleur ging 
veranderen om zo een kleurverloop te creëren en de tweede kleur geleidelijk aan opvoerde totdat je volledig verder breit 
met de tweede kleur.
Het is makkelijker om het op deze manier te doen dan dat je een patroon gaat volgen, want het effect is niet perfect maar 
nonchalant en dat was ook mijn doel voor een gebreid dip dye effect.
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Is de lap klaar, dan de draden afhechten en de hoes afmaken met de naaimachine.

Je spelt de rits vast aan beide uiteindes en zet deze vast met de naaimachine.
Daarna schuif je de lap zodat je aan de achterkant van beide kleuren de helft ziet en de rits net aan de onderkant van de 
hoes komt. Dit heb ik gedaan zodat je de rits niet aan de zijkant van het kussen ziet en je zelf kan bepalen hoe de hoes in 
de stoel ligt.
Uiteindelijk stik je de zijkanten met de naamachine dicht. Let op dat je wel een stukje van de rits open laat om het geheel 
terug te kunnen vouwen.

Ik ben benieuwd naar jullie kleuren combinatie’s!

Groetjes,
Liza


