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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl

Dit patroon is ontworpen door Anneke Kooistra van Ak At Home 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.

Anneke: Kussens zorgen altijd voor extra gezelligheid in huis. En het is natuurlijk heerlijk om tegenaan te liggen. 
Dit kersenkussen is een leuke toevoeging voor de kinderkamer. Sfeervol op bed, een stoel of gewoon met een stel 
kussens in een knus hoekje op de grond. En komt er een vriendje spelen dan heb je allebei je kers om tegenaan te liggen, 
een soort bff kussen.

Benodigdheden: 
Rystyle Katoenstof rode: 150 x 35 cm 
Rystyle Katoenstof groene: 150 x 40 cm 
Rood naaigaren: Gütermann col. 926
Groen naaigaren: Gütermann col. 153
Kussenvulling: 300 gram
Borduurnaald (om met de hand het gutermann garen te naaien)
Schaar
Spelden
Naaimachine
Ronde mal van 30 cm (groot bord, rond tafeltje oid) 
2 A4 vellen
Potlood
Lineaal
Plakband/maskingtape

Werkwijze:
Begin met de rode stof.
Teken 2 maal met de ronde mal en een potlood een rondje op de stof (of vouw de stof dubbel zodat je het in 1x kunt 
aftekenen en knippen). 
Knip de stof af over het potloodstreepje.

Leg de twee rondjes met de goede kanten op elkaar en speld rondom vast. Meet een afstand van 7 cm aan de zijkant en 
speld dat af. Dit is de opening om het rondje te keren en later de groene stengel in vast te maken. 
Begin aan de ene kant van deze 7 cm en stik rondom op 1cm vanaf de kant met rood garen de beide rondjes op elkaar 
vast. Eindig aan de andere kant van de 7 cm. 
Draai het rondje binnenstebuiten. 
Vul de kers stevig op met kussenvulling. 
Herhaal de stappen van de rode stof nogmaals voor de tweede kers. 

Ga verder met de groene stof. 
Neem de 2 A4 vellen. Leg deze zo op elkaar dat de ene horizontaal en de ander verticaal op elkaar komen te liggen en ze 
bovenin de linkerhoek tegen elkaar aan liggen. 

Plak ze met plakband aan elkaar vast. 
Teken met lineaal en potlood vanaf de bovenkant en linkerzijkant een lijn 9 cm vanaf deze kanten (zie foto). 
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Knip langs de lijn af zodat je een patroon voor de twee steeltjes hebt.

Leg het patroon op de groene stof. Zorg ervoor dat de stof aan de twee korte onderkanten 10 cm uitsteekt. 
Knip rondom het patroon de stof uit en knip 10 cm langer aan de korte kanten mee (zie foto). 
     
Vouw de 2 groene stelen zo dat ze recht op elkaar komen te liggen en de bovenkant aan 1 zijde dubbelgevouwen is. 
Speld deze dubbelgevouwen zijde zo af als op de foto: 2,5 cm vanaf de linkerkant, en 2,5 cm aan de rechterkant naar 
beneden toe. Stik met groen garen over dit afgespelde gedeelte.  
  
Herhaal de stappen van de groene stof voor de achterkant van de stelen. 
Leg de twee groene stoffen met de goede kanten op elkaar. 
Stik rondom op 1 cm vanaf de kant dicht, let op: laat de twee onderkanten open!
Draai de stof binnenstebuiten. 
Vul de stelen stevig op met kussenvulling.
Naai de twee onderkanten op 1cm vanaf de kant dicht.  
Stop 1 van de onderkanten van de stelen in het 7cm gat van een kers. Zorg ervoor dat de onderkant van de steel 5 cm 
diep in de kers zit. Naai met kleine borduursteekjes de steel en kers rondom aan elkaar vast. 
 
Herhaal met de andere steel en kers. 


