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Dit onwijs leuke rolkussen is heerlijk zacht in het midden om lekker op te liggen. De zijkanten zijn verfraaid met mooie
stiksels, linten en versieringen.
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Benodigdheden
ReStyle Velours, art. 069.9072 kleur 300
ReStyle Katoenstof, art. 069.9050 kleur 087
ReStyle Naadrits 60cm, art. 081.5596.60 kleur 300
ReStyle Kussenvulling 500 gram, art. 083.28500 (2 zakken)
ReStyle Paspelband metallic 10mm, art. 017.1157 kleur 040
Güterman Machineborduurgarenset, art. 002.731340 set 5 kleur 1055
ReStyle Lurexlint Crystalline 10 mm, art. 018.9307 kleur 869
ReStyle Lint Ruitpatroon 25mm, art. 018.9306 kleur 750
ReStyle Franjeband 15mm, art. 017.1230 kleur 040
Overige benodigdheden
Bijpassende kleur naaigaren
Patroonpapier
Naaimachine
Knopspelden
Strijkijzer
Meetlint
Potlood
Schaar
Naald
Afmeting
Het rolkussen heeft een lengte van ongeveer 60 centimeter en een doorsnede van ongeveer 20 centimeter.
Werkbeschrijving (zie volgende pagina voor instructiefoto’s)
Stap 1: We beginnen met het binnenkussen, deze wordt gemaakt van de katoenstof. Knip een lap van 62 centimeter x 70
centimeter. Knip daarna 2 keer een cirkel van 22 centimeter doorsnede. Dit is inclusief naadwaarde van 1 centimeter.
Stap 2 (foto 1): Vouw de stof dubbel over de korte lengte en speld daarna de rand van 62 centimeter vast. Houd in het
midden een opening van 12 centimeter, zodat we hem straks kunnen gaan vullen. Stik de lange zijde, op de opening na,
vast en strijk daarna de naad open.
Stap 3 (foto 2,3): Speld allebei de openingen aan de rondjes en stik deze rond vast.
Stap 4 (foto 4,5,6): Vul het binnenkussen met 2 zakken kussenvulling, verdeel de vulling goed. Na het vullen speld je de
opening dicht en naai je hem met de hand dicht.
Stap 5: Knip de delen voor het buiten-kussen van het Velourstof, een lap van 62 centimeter x 70 centimeter en 2 keer een
cirkel van 22 centimeter doorsnede. Lock de panden daarna af.
Stap 6 (foto 7,8,9): Verdeel de cirkels in 4, speld een lijn van de bovenstan en de zijspeld zoals te zien op foto 7. Met de
Güterman borduurgaren stik je met een grote steeklengte, 5 bijvoorbeeld, een eerste lijn. Daarna stik je links en rechts
met een voetbreedte erlangs. 5 centimeter links en 5 centimeter rechts ervan herhaal je dit. Ook haaks erop, 3 keer
herhalen, zodat er een ruit-effect ontstaat.
Stap 7 (foto 10,11,12): Op de lengte van de stof, 62 centimeter, zet je een speld vanaf 12 centimeter vanaf beide zijkanten.
Dit is de plek waar de rits zal komen. Speld de blinde rits langs de randen en stik deze vast vanaf en tot de spelden.
Daarna stik je de laatste stukjes dicht, precies tot waar je de blinde rits hebt gestikt.
Stap 8 (foto 13,14): Speld en stik het paspelband rondom bij de openingen waar straks de rondjes aan worden gestikt. Je
laat het pipingband netjes over elkaar heen lopen, zoals te zien op foto 13,14.
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Stap 9 (foto 15,16): Verdeel deze opening in 4 delen, datzelfde doe je bij de rondjes. Keer het deel met de rits, zodat de
goede kant aan de binnenkant zit. Speld de rondjes aan de openingen, met de goede kant naar binnen, en stik deze vast.
Dit doe je door op het precies dezelfde stiksel te stikken van het stiksel van het paspelband.

Stap 10 (foto 17,18,19): Keer de hoes om met de goede kant naar buiten en stik de naad plat, voetje breed. Daarna speld
je het eerste bandje, Franjeband, vast op 3 centimeter vanaf de kant. Stik het bandje rondom vast met een inslagje bij de
naad. Daarna volgen de volgende 2 bandjes met een tussenruimte van ongeveer 0,75 centimeter. Stik deze er rondom op,
aan beide kanten van het rolkussen.
Als al je bandjes erop zijn genaaid, kan je het binnenkussen er voorzichtig in doen. Daarna de blinde rits dicht maken en
dan is het kussen alweer klaar. Kijk een hoe gaaf hij geworden is! Zie je het al voor je, tussen al je andere mooie items in
je slaapkamer? Of wellicht vind je dit kussen heerlijk voor op de bank in de huiskamer. Het maakt niet uit waar je hem
gebruikt, hij is heerlijk!
Succes en plezier met maken!
Liefs, Renata
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