
WERKBESCHRIJVING - Gebreid kussen

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl.
Dit patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van CraftKitchen en bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming 
is niet toegestaan. CraftKitchen is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Janneke:”Het leek me leuk om weer een nieuw kussen te breien. Ik koos twee nieuwe kleuren Durable Cosy ( Petrol en 
Lavendel) en combineerde die met twee bestaande kleuren (Mint en Violet). Ik gebruikte het breipatroon dat ik eerder 
schreef voor CraftKitchen om een kussenhoes te maken.”

Ik experimenteerde eerst met gestreepte vlakken. 

Maar hoe mooi ik de kleuren op een bol samen ook vind, samen in een vlak werd het mij toch echt te bont. en dus schakel-
de ik snel terug naar effen lapjes. 

                           Sfeerbeeld van beide gebreide kussens
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Het patroon met de brei-instructie vind je op www.Craftkitchen.nl. De link staat vermeld op de webpagina van dit kussen.

Steken en kleuren (van elke kleur 1 bol):
Linnensteek: Durable Cosy Lavendel (kleurnr 396)
Granietsteek: Durable Cosy Petrol (375)
Verkeerde boordsteek: Durable Cosy Mint (2137)
Schaakbord: Durable Cosy Violet (272)

De stoffen kussenhoes waar ik het breiwerk met de hand op stikte, naaide ik zelf. 
Ik gebruikte daarvoor: 
• een paars stofje met stip 
• Rits Opti 40 cm
• Piping cord band Restyle kleur 183 paars

Het breiwerk bevestigde ik met naald en draad, met de hand, op de kussenhoes. Speld daarvoor het breiwerk eerst op 
je kussenhoes. Ik gebruik daar Clover Wonderclips voor (super handig!). Hecht aan en haal telkens een steekje door het 
breiwerk en vervolgens door de stof, net langs de rand. Let op dat je alleen door de bovenkant van de kussenhoes stikt en 
niet per ongeluk ook de achterkant mee vastnaait.

Als vulling gebruikte ik een binnenkussen van 45 bij 45 cm. Het leren labeltje werd door CraftKitchen-collega Lidy Nooij 
speciaal voor mij gemaakt en kreeg ik bij mijn boekpresentatie van haar cadeau. Leuk he? Maakt een handgemaakt item 
helemaal af vind ik.


