
Liza: “Voor dit kussen ging ik aan de slag met Durable Cosy Fine. Een heerlijk materiaal wat bestaat uit 58% katoen en 
42% polyacryl. We wilden dit keer iets geometrisch uitproberen en hiervoor maakte ik een patroon met de kleuren 
Light pink, Ivory, Honey en Rose. Maar het patroon is uiteraard in ieder gewenste kleurcombinatie te breien”. 

De omvang van het kussen is ongeveer 45 x 45 cm.

Ik gebruikte:

Durable Cosy fine:
1 bol 208 Light pink 010.67 02
1 bol 326 Ivory 010.67 01
1 bol 2179 Honey 010.67 01
1 bol 226 Rose 010.67 02
Pony breipennen nr. 4
Stof Canvas
Rits 35 cm
Binnenkussen 45 x 45 cm

Ga als volgt aan de slag:

Zet 80 steken op in de eerste kleur. Ik begon met Light Pink en volg daarna het 
patroon. 

Let op! Zorg bij het wisselen van kleur de draden elkaar kruisen zodat er geen 
gaten in het breiwerk ontstaan.

Is je breiwerk klaar dan kun je van stof een achterkant voor het kussen maken.
De achterkant maakte ik van canvas stof en verwerkte daar een rits als sluiting 
in.
Let op! Houd de stof wat ruimer aan. Dit i.v.m. dat het breiwerk groter is dan je in 
eerste instantie denkt.

(Met behulp van het filmpje van Youtube kun je zien hoe je eenvoudig een rits in 
de stof zet).

Daarna zette ik het breiwerk met spelden vast aan de stof en stikte het geheel 
aan elkaar.

Met een stevig binnenkussen is de kussenhoes af.

Succes en veel plezier!

WERKBESCHRIJVING - Geometrisch kussen Cosy fine 

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.
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