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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 basic kussen maakt indruk door zijn prachtige pauwenveren op de stof. De tassels geeft het kussen een nog luxere 
uitstraling en past zo perfect in het gehele interieurconcept.

Benodigdheden: 
Stoffen
ReStyle katoenstof van 42 x 62 cm 

Fornituren
ReStyle naadrits artikelnummer 081.5596.60 kleur: 210 donkerblauw 

Garen
Durable Cosy fine, 58% katoen en 42% polyacryl
Kleur: 2149 Dark olive: 1 bol
Naaigaren: Gütterman

Overige materialen
Binnenkussen, 40 x 60 cm 
Clover Tassel maker large
Naald
Naaimachine

Tassels maken
Foto 1,2,3: Maak 4 gelijke kwastjes van Durable Cosy fine met de tasselmaker large van Clover.   
Zorg dat je bij het afhechten van de kwasten één draad door het midden van het kwastje er uit haalt, om hiermee het 
kwastje aan de punten van het kussen vast te maken. Zet het kwastje precies in de naad vast en steek de draad weer 
netjes terug in het bolletje van het kwastje. 

Kussen maken
Foto 4: Je knipt twee lapjes van 42cm bij 62 cm dat is incl. 1 cm naad. Lock of zig zag beide lapjes af.
Foto 5: Je zet de blinde rits erin zie beschrijving via deze link (link blinde rits)
Foto 6: Nadat de rits erin zit 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 als je klaar bent met naaien.
Foto 7: Strijk de naden open.
Foto 8: Wanneer de kussenhoes  af is kunnen de kwastjes eraan gezet worden.
Zet het kwastje precies in de naad vast  en steek de draad weer netjes terug in het bolletje van het kwastje. 
Foto 9: Eventueel kun je er nog een label aan naaien. 


