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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.

Dit gave kussen is gemaakt met twee hele populaire 
technieken, namelijk dip-dye en macramé. 

Benodigheden: 
Restyle Katoenstof Uni, art. 069.9050, kleur 653, 2 lapjes 
van 52 bij 52 cm 
Binnenkussen vierkant 50 x 50, art. 026.5050
Textielverf Easycolor art. 008.173522, kleur 53
Fixeermiddel Easycolor art. 008.173722 
Durable Macramé art. 010.74 321, kleur 321
Rits art. 081.5596.60 kleur 886
Label art. 013.10215, kleur 975

Overige materialen
Naaimachine
Schaar
Garen

Stap 1: Knip de stof op maat. Voor dit kussen van 50 bij 50 
cm knip je 52 x 52 cm.

Stap 2 (foto 1,2): Verf de stof met easy Color. Dompel de 
helft van de stof onder in de aangemaakte verf. Volg hierbij de gebruiksaanwijzing van de textielverf. Fixeer de verf met de 
fixeer vloeistof van Easy color volgens gebruiksaanwijzing. 
Laat de stof drogen. 

Stap 3 (foto 3,4): Tijdens het drogen van de stof kun je alvast gaan knopen. 

Stap 4 (foto 5,6): Macramé; Gebruik de basisknoop technieken om tot een macramé werk te komen. Je vindt filmpjes van 
diverse macramé technieken op Youtube.

Zet een knoopwerk op net zo breed als het kussen. Het handigst is om dit te doen op een dikke breinaald.
Knoop losjes en laat wat franjes hangen.

Stap 5: Zet voordat je de rits erin zet vast een lijn op het kussen waar het macraméwerk moet komen. Het macraméwerk 
komt  hoger dan de verflijn op het kussen.

Zet de blinde rits erin, zie het blog voor de werkbeschrijving. 

Als de rits erin gezet is volgens de werkbeschrijving 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 wanneer je klaar bent 
met naaien.

Stap 6: Bevestig het macraméwerk op de lijn die je eerder hebt aangegeven op het kussen. (foto 7) Wanneer je een 
strook stof achter de stof bevestigt aan de binnenkant dan trekt de stof niet naar binnen. (foto 8) Wanneer je met de 
naaimachine de bovenste rand er met tussenstops opgestikt hebt kun je de opzetlussen doorknippen voor een speels 
effect. 

Vul het kussen en geniet van het resultaat!
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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.

Foto´s bij het patroon


