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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.

Een ander nieuw patroon van het ReStyle Babyconcept is het kussen met paspelband. Dit accessoire maakt de 
babykamer helemaal compleet. Zeker door de pipingband en het hartjes label als unieke details. Een leuk item voor op de 
bank, om het ook comfortabel te maken voor de ouders. Klaar voor zachte en liefdevolle momenten met de kleine. 

Benodigdheden
ReStyle Wafelstof, art. 069.4001 kleur 987
ReStyle Katoenstof met print, art. 069.PAON_2B
Binnenkussen 50x50 cm, art. 026.5050
ReStyle Naadrits 60cm, art. 081.5596.60 kleur 987
Paspelband Triple 14mm, art. 017.1172 kleur 987
2 x Leren label Round Hart 30mm, art. 013.10215 kleur 975 

Overige benodigdheden
Gütermann naaigaren
Naaimachine
Schaar

Werkbeschrijving (zie volgende pagina voor instructiefoto’s)

Je knipt uit de wafelstof een lapje van 52x52cm dat is incl. 1cm 
naadtoeslag. Uit het katoenen lapje knip je ook een lapje van 52x52cm.
Lock of ziz zag deze lapjes af.
 
Je kunt nu de paspel tussen de 2 panden vastzetten. 

Stap 1 (foto 1): Bij de hoeken laat je de piping rond lopen.

Stap 2 (foto 2): Eerst stik je de piping op het voorpand. Zorg dat je de 
goede kant van de piping op de goed kant van de stof legt. 

Stap 3 (foto 3): Je begint in het midden van een kant, 

Stap 4 (foto 4,5): Stik dan netjes het einde over elkaar heen. Zet de 
naaldstand van de naaimachine naar links zodat je langs de bolling van 
de paspel kunt stikken. Omdat je aan beide kanten van het kussen de paspel wilt zien, speld je aan de andere kant de 
paspel vast aan de zojuist vast gestikte piping. Verkeerde kant van de paspel tegen elkaar. 

Stap 5 (foto 6,7): Zet de blinde rits is. Zie beschrijving op de website.

Stap 6 (foto 8,9): Stik daarna de overige drie kanten vast op elkaar. Je kan precies op het stiksel van je paspelband 
stikken wat je aan de binnenkant ziet op je wafelstof. Zorg wel dat je rits open is zodat je daarna het kussen kan draaien.

Stap 7 (foto 10): Naai het label met de hand erop.
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