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Een knoopkussen is tegenwoordig niet meer weg te denken uit het interieurbeeld! Daarom ging ook ontwerpster Renata
aan de slag om een fashionable knoopkussen te maken. Hierbij is er gekozen voor de kleur oud-roze, zodat dit kussen
perfect te combineren is bij het kussen van vorige week. Hoe leuk! Zo wordt het indelen van de bank een feestje!
Benodigdheden
ReStyle Unistof Jersey 150cm, art. 069.9051 kleur 725
2x Kussenvulling 500 gram, art. 083.28500
Gütermann Garen Polyester 200 meter, art. 002.748277 kleur 659
Overige benodigdheden
Lege keukenrol
Naaimachine
Knopspelden
Schaar
Naald
Afmeting
Het kussen heeft een diameter van ongeveer 40 centimeter.
Werkbeschrijving (zie volgende pagina voor instructiefoto’s)
Stap 1: Knip 2 stroken van 17 centimeter x 3 meter.
Stap 2: Vouw de eerste strook in de lengte dubbel en stik met de naaimachine op 1 centimeter vanaf de kant de gehele
3 meter vast. Stik vervolgens ook één van de korte zijkanten dicht met de naaimachine.

Stap 3 (foto 1): Keer de hele strook van binnen naar buiten (zodat het stiksel aan de binnenkant komt). Kijk of je een lege
keukenrol of pijp kan vinden van ongeveer 30 centimeter lang met een doorsnede van 5 centimeter.
Stap 4 (foto 2,3): Stroop de strook stof vervolgens over de keukenrol of pijp heen en begin met het vullen met de
kussenvulling. Gebruik hierbij een pollepel of ander langwerpig voorwerp om de kussenvulling door de duwen, zodat de
hele strook vol komt te zitten. Doe dit zo gelijkmatig mogelijk, blijf voelen in de gevulde strook stof zodat de volledige
strook stof een gelijkmatige dikte krijgt.
Stap 5: Nu het eerste deel gevuld is gaan we aan de slag met de tweede strook stof. Vouw de strook weer in de lengte
dubbel en stik met de naaimachine op 1 centimeter vanaf de kant de gehele 3 meter vast. Let op: houd deze keer de twee
korte zijdes open.
Stap 6 (foto 4): Stroop de tweede strook op en plaats deze over de eerste slang heen aan de kant waar de eerste
slang nog open is. Zet een knopspeld dwars op de naadjes en stik vervolgens de twee stroken aan elkaar vast met de
naaimachine.
Stap 7 (foto 5): Keer de tweede strook om (zodat het stiksel aan de binnenkant komt). Stroop vervolgens de strook stof
weer op en plaats dit over de keukenrol of pijp heen om de strook te vullen met de kussenvulling, zoals bij stap 4 is
omschreven. Als de strook helemaal gevuld is, stikken we het laatste uiteinden met de hand.
Stap 8 (foto 6 t/m 9): Nu de ‘slang’ af is, gaan we over op het knopen. Leg de lange slang op de grond en maak drie
rondjes, pak ze goed vast en wikkel de lang om de 3 rondjes heen. Trek de lange kant door de knoop heen maak de
volgende drie slagen door de eerste twee wikkels heen.
Stap 9 (foto 10,11): Tot slot gaan we de uiteinden van van de slang aan elkaar zetten, om er echt een kussen van te
maken. Omdat je niet wilt dat je knoop uit elkaar gaat, speld en naai je de uiteinden aan elkaar vast met de hand. Als
je dat gedaan hebt, stop je de uiteinden in het ´hart´ van de knoop. Dan komt het allerlaatste: ´schud´ de knoop op en
´boetseer´ hem in een gelijkmatige knoop. Voila! Je zelfgemaakte knot kussen is klaar om te gaan shinen op de bank!

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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