WERKBESCHRIJVING - Dubbelzijdig Kussen		

		

Nog op zoek naar een heerlijk en leuk kussen voor op bed of op de bank? Dat hebben wij hier het perfecte patroon! Dit
dubbelzijdige kussen heeft aan één kant een mooi printje en de andere kant is gemaakt van teddy stof. Heerlijk cosy!
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Benodigdheden
ReStyle Hydrofielstof met Print, art. 069.9082
ReStyle Teddy Blouclé, art. 069.9067 kleur 009
ReStyle Binnenkussen 50x50cm, art. 026.5050
Opti Spiraalrits 40cm, art. 001.4800.40 kleur 776
Oaki Doki Paspelband tricot elastisch 10mm, art. 017.1232 kleur 113
Overige benodigdheden
Bijpassende kleur naaigaren
Naaimachine
Knopspelden
Strijkijzer
Meetlint
Potlood
Schaar
Naald
Afmeting
50 x 50 centimeter
Werkbeschrijving (zie laatste pagina voor instructiefoto’s)
Stap 1: Knip uit de Teddy Blouclé stof en de Hydrofielstof met print een vierkant van 52 x 52 centimeter, lock rondom af.
Stap 2 (foto 1): Vouw de stof met print dubbel en bepaal het midden langs de zijkant. Speld en stik het paspelband
rondom vanaf de middenspeld, laat het begin en eindpunt mooi over elkaar heen laten lopen.
Stap 3 (foto 2,3): Speld de panden met de goede kanten op elkaar en laat een opening in het midden voor de rits.
Doe dit aan de tegenovergestelde als waar je begonnen en geindigd bent met het paspelband. Stik vanaf de hoek 6
centimeter aan beide kanten dicht, aan de rand van de rits. Stik daarna rondom vast, precies op het stiksel waarmee je
het paspelband hebt vastgestikt. Draai vervolgens de kussenhoes om door de opening heen, zodat de goede kant aan de
buitenkant zit.
Stap 4 (foto 4 t/m 8): Speld en stik de rits in de opening vast. De uiteinden geef je een dwarsstiksel voor de stevigheid.
Daarna stop je het binnenkussen er voorzichtig in en is het kussen alweer klaar.
Dit eenvoudige, maar o zo leuke kussen, met dat mooie paspelband ertussen, die je aan 2 kanten kunt neerleggen….
maakt het zo leuk bij de rest van je mooie items….
Succes en plezier met maken!
Liefs, Renata

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.
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