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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.

Benodigdheden: 
ReStyle Katoenstof artikelnummer 069.AMEDISA_1B 2 lapjes van 52x52 cm
Naaigaren
Binnenkussen 50 x 50 026.5050
Brei- punnikmolen Comfort twist Prym 022.624181
Garen 1 bol Durable Coral 010.6 kleur 2211 Curry
Naaigaren
Rits 081.5596.60 kleur 210
Naaimachine
Schaar
Werkfoto’s kun je op de volgende pagina terug vinden

Foto 1,2,3: Maak met de brei- punnikmolen van Prym een lang koord van ongeveer 208 cm. Let goed op dat je de draad 
goed geleid, anders krijg je een laddertje in je piping.

Knip twee lapjes van 52 cm bij 52 cm dit is inclusief de naad.
Lock of zig zag deze lapjes af.

Foto 4: Meet aan één kant het midden van een lapje op en zet daar een speld. Meet ook het midden van je rits op en zet 
tevens daar een speld.
Zet een speld op 5 cm van je gepunnikte koord. Daarna meet je 2 meter af en zet daar ook een speld. Leg je lapje stof met 
de speld en de rits met de speld op elkaar daartussen leg je het gepunnikte koord precies op de twee spelden die je heb 
aangegeven op het koord. 
 
Foto 5: Stik de rits en het koord even vast op de rand van de rits.
Nu kun je de blinde rits er verder inzetten. (zie beschrijving inzetten blinde rits op de website) 

Foto 6: Het gepunnikte koord blijft nog los hangen alleen het uiteinde is vastgenaaid.
Nadat de rits erin zit naai de overige drie kanten van de twee lapjes met de goede kant van de stof op elkaar.  
Zorg wel dat de rits een stukje open is zodat je de kussenhoes kan omdraaien als je klaar bent met naaien.

Strijk de naden open.

Foto 7: Nu kun je gepunnikte koord rondom het kussen spelden
en met de hand vast naaien.

Foto 8: label erop en je kussen is klaar!!



WERKBESCHRIJVING - Jungle kussen       2

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.


