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Dit leuke kussen is echt een uitdaging om te maken. Het is echt een kwestie van durven. Het verven...borduren en naaien
van dit kussen maakt het tot zo’n gaaf uniek kussen. Zelfmaken is echt heel leuk ...dat zeg ik altijd ! En als je dit kussen
hebt gemaakt en pronkt op je bank...dan ga jij dat ook zeggen! Succes en vooral veel plezier met het maken!
Benodigdheden
Binnenkussen 45x45cm, art. 026.4545
ReStyle Uni stof 150cm, art. 069.9050 kleur 087
DMC Mouline, art. 011.117MC kleur 087
ReStyle Borduurring, art. 084.QR45
Tracing Paper Clover Chacopy, art. 086.434
Marabu Fashion Spray 100ml, art. 008.171950 kleur 212
Marabu Textile painter 2-4mm, art. 008.011703 kleur 29
ReStyle naadrits 40cm, art. 081.5596.40 kleur 089
Gütermann Garen Polyester 200 meter, art. 002.748277 kleur 1 & 23
Overige benodigdheden
Karton (A3 formaat)
Magnetron/Oven
Naaimachine
Knopspelden
Vuilniszak
Bakpapier
Strijkbout
Theedoek
Meetlint
Potlood
Schaar
Naald
Werkbeschrijving (zie volgende pagina voor instructiefoto’s)

Stap 1 (foto 1): Print de losse lijntekening uit op A3 formaat (A4 kan ook, maar dan wordt de tekening in verhouding tot
het kussen wel een stukje kleiner). Pak vervolgens het tracing paper,leg dit op het stuk karton en leg de tekening daar
bovenop. Teken vervolgens met potlood de de roze delen van de tekening over, zodat deze (dankzij het tracing papier) op
het karton wordt gedrukt (dit zijn de delen die we gaan verven) en snij deze vakken daarna uit het karton.
Stap 2 (foto 2,3): Knip een stuk stof van 65x65 centimeter. Pak vervolgens de vuilniszak als ondergrond en leg het stuk
stof hier bovenop. Bepaal het midden van de stof en lig hier de tekening neer met daar bovenop het uitgesneden karton.
Nu het het midden is bepaald en het karton op de juiste plek ligt op te gaan verven, halen we voorzichtig de tekening
tussen de stof en het karton vandaan en maak slag het karton vast op de stof. De stof om het karton heen mag niet
geraakt worden door de verf, dus plak dit af met bakpapier.
Stap 3 (foto 4,5): Schud de Fashion Spray eerst even goed en test op een papiertje in de gootsteen om te voorkomen
dat er dikke druppels op de stof komen. Als de spray uiteindelijk goed werkt gaan we aan de slag met de stof. Spray de
verf op de open gedeeltes van het karton. tel hierbij hoeveel keer je per gedeeltje spuit, zodat je overal dezelfde tintkleur
krijgt. Haal vervolgens voorzichtig het karton van de stof af en laat de verf 2 uur drogen. Om te zorgen dat de stof
helemaal droog is, plaatsen de we stof daarna 8 minuten in de magnetron/oven op 150 graden.
Stap 4 (foto 6,7): Strijk de stof glad in 2 minuten met de strijkbout op stand ‘katoen’. Let op: gebruik een theedoek en leg
deze bovenop de stof, zodat de strijkbout niet het verfwerk kan verpesten.
Stap 5 (foto 8): Nu de verf op de stof zit, gaan we de rest van de lijntekening op de stof tekenen. Pak hiervoor weer het
tracing papier. Let op: speld de lijntekening (met daaronder het tracing papier) eerst vast op de gedeeltes waar geverfd is.
Als deze op de juiste plek is geplaatst gaan we met een potlood de lijnen van de tekening overtrekken. Als je dit gedaan
hebt, mag je de lijntekening van de stof loshalen en de stof in de borduurring spannen. Zorg dat de stof goed
stevig wordt aangetrokken, zodat de spanning goed genoeg is om straks te gaan borduren.

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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Stap 6 (foto 9): We gaan aan de slag met het borduren met het DMC Mouline garen. Neem een naald met een wat grotere
oof, zodat je het garen er goed doorheen krijgt. Bij de lange lijnen van de takken houden we ongeveer 0,6 centimeter
afstand per steek, bij de bladeren ongeveer 0,3 centimeter. Maak zo de lijntekening volledig zichbaar met het borduren.
Op de tekening is te zien dat er enkele blaadjes ook nerven hebben. Teken deze lijnen met de Textile painter op de stof.
Stap 7 (foto 10,11): De voorkant van het kussen is nu af, dus gaan we over op het maken van de achterkant. Knip hiervoor
2 lappen van 48,5x25,5 centimeter krijgt. Rafel vervolgens de buitenranden 1 centimeter breed uit. Doe dit voorzichtig
door één voor één de draadjes van de stof eruit te trekken. Vervolgens gaan we de twee randen die we niet gerafelt
hebben (twee randen van 48,5 cm) aflocken, om hier de blinde rits op te plaatsen. De begin- en einddraden van de
lockranden steek je netjes terug.
Stap 8 (foto 12 t/m 15): Pak de rits erbij en speld deze aan één kant van de stof vast op 8 centimeter vanaf het gerafelde
gedeelte, mt de goede kant van de rits op de rand van de stof. Stik met een speciale rits-voet de rits zo dicht mogelijk
tegen de tandjes aan vast. Geef aan op de rits waar je stiksel is geeindigd en stik vervolgens de andere kant van de rits.
Stap 9 (foto 16,17,18): Stik vervolgens de overige naadjes vanaf de hoeken tot aan de rits dicht. Stik de rits aan de
binnenkant dicht en stik de overige uiteinden op de naden vast. Nu hebben we een mooie, blinde rits gestikt zodat deze
nauwelijks zichtbaar is. Maak vervolgens de rits open, anders kunnen we de hoes later niet meer keren.
Stap 10 (foto 19 t/m 22): Nu beide kanten van de kussenhoes klaar zijn, gaan we deze op elkaar spelden. Leg hierbij de
binnenkanten van de hoes op elkaar. Vervolgens gaan we met een contrasterende kleur, in dit geval bruin, de lappen met
2 stiksels aan elkaar stikken met een steeklengte van 3,5 centimeter. Let op: omdat het een zichtbaar stiksel is, hecht je
niet af, maar steek je de begin- en einddraden netjes naar de binnenkant weg.
Stap 11: Plaats voorzichtig het binnenkussen erin en daarmee is dit kussen alweer afgerond. Heel veel plezier ermee! ;)
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