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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl

Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal 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.

Lekker op de grond spelen met blokjes, auto’s of knuffels is toch iets wat kinderen graag doen. Voor deze gelegenheid 
maakte ik een vloerkussen, maar je kunt natuurlijk ook op deze manier een vloerkleed maken. Met als inspiratie de jungle 
trend, gebruikte ik de vrolijke ReStyle stof met de tofste jungle diertjes in combinatie met een effen hydrofiele katoen en 
maakte het in de vorm van een groot blad.

Benodigdheden
ReStyle Hydrofielstof, art. 069.9052 kleur 368 (1 meter) 
ReStyle Stof, art. 069.KIWANO_1B (1 meter)
Wattine 140cm breed, art. 030.16.140 (2 lagen dik)

Overige benodigdheden
Naaigaren in bijpassende kleur
Patroonpapier
Naaimachine
Schaar 

Afmeting
Ongeveer 70 x 90 cm

Werkbeschrijving
Leg de Fibrefill in de gewenste afmeting en aantal lagen op elkaar.

Voor het kussen gebruikte ik 4 lagen. Hiervoor had ik een lap Fibrefill van 1.80 m zowel in de lengte als in de breedte 
dubbelgevouwen.

Voor een vloerkleed zou ik minimaal 2 lagen gebruiken.

Teken op patroonpapier de vorm van een blad. Voor het gemak kun je ook het patroonpapier dubbelvouwen en aan 1 
kant uittekenen (zie middelste foto) en uitknippen.

Leg op de Fibrefill de 1e stof met de goede kant naar boven. Daarna leg je de 2e stof hierop met de goede kant naar 
beneden.

Leg het patroon op het geheel en speldt het vast om vervolgens hierlangs de Fibrefill en stoffen uit te knippen.
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Haal het patroonpapier eraf en speldt de Fibrefill en de stoffen nogmaals vast. En stik het geheel rondom,  
behalve aan de onderkant, vast.

Door de onderkant open te laten kun je na het vaststikken het geheel binnenste buiten vouwen.

Ik maakte van de hydrofiele stof een strookje voor aan de onderkant het blad.

Nadat je het geheel binnenste buiten is, vouw je aan de onderkant van het blad de rand van de stoffen naar binnen en 
speldt het vast. Vervolgens stik je het kussen/kleed rondom en neem je de onderkant mee.

Nadat je het kussen/kleed rondom hebt gestikt, stik je voor het effect van een blad, het midden en vanuit het midden de 
nerven. En het is klaar voor gebruik.


