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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.

Hippe vilt-kussens.....deze leukerd maakte ik en wat was het weer leuk! Vilt, het materiaal....is zacht, het rafelt niet, vormt 
mooi en vouwt als papier... Het maken van dit hippe kussen was dus een feestje! Wees niet bang om dit te gekke kussen 
te maken....volg de werkbeschrijving met foto’s en maak er jou feestje van!

Benodigdheden
ReStyle Vilt 45cm, art. 082.9 kleur 704
Binnenkussen 45x45cm, art. 026.4060
ReStyle naadrits 40cm, art. 081.5596.40 kleur 856
Gütermann Garen Polyester 200 meter, art. 002.748277 kleur 659

Overige benodigdheden
Wit (kleermakers)krijt
Naaimachine
Knopspelden
Meetlint
Schaar

Werkbeschrijving (zie volgende pagina voor instructiefoto’s)

Stap 1: Knip een stuk vilt van 45x45 centimeter.

Stap 2 (foto 1): Teken het zigzag-patroon op het stuk vilt met (kleermakers)krijt. Bepaal het middelpunt van het vierkant 
door het tekenen van een ‘+’ teken wat zal dienen als hulplijn. De verhoudingen en afstanden van de tekening zijn terug 
te vinden in de tekening die is terug te vinden op de laatste pagina.

Stap 3 (foto 2 t/m 5): Vouw de stof op de zigzag-lijnen en speld het eventueel vast, zodat het makkelijker is om onder de 
naaimachine te plaatsen. Stik de lijnen vast: op het begin van de link precies op de rand, dan het verdere verloop van het 
eind op 2 millimeter vanaf de kant en op het eind weer precies op de rand. Let op: bij het naaien zowel het begin als het 
einde niet aan- en afhechten, maar laat de draden juist lang. Herhaal dit bij alle zigzag-lijnen.

Stap 4 (6,7): Nu alle lijnen zijn gestikt, gaan we alle draadjes terugsteken naar de achterkant en dan knopen we de 
draden aan elkaar vast.

Stap 5: Belangrijk: doordat we het zigzag-patroon in het stuk vilt gestikt hebben, is het stuk vilt vervormd en is het geen 
vierkant meer. Zorg daarom dat je hem nu eerst weer in een vierkant knipt van ongeveer 40x40 centimeter.

Stap 6 (foto 8,9): De voorkant van de kussenhoes is nu af, dus gaan we aan de slag met de achterkant. Knip hiervoor 
2 stukken vilt van 21x40 centimeter. Speld één kant van de rits op ongeveer 4 centimeter vanaf de kant vast met 
knopspelden met de goede kant naar beneden op de rand van de stuk vilt. Stik met een speciale rits-voet de rits zo dicht 
mogelijk tegen de tandjes aan vast. Vervolgens doen we precies hetzelfde met de andere kant, ook op 9 centimeter vanaf 
de kant zodat de rits precies gelijk komt zoals bij de andere kant. Stik dan weer zo dicht mogelijk tegen de tandjes aan 
vast.

Stap 7 (foto 10,11,12): Stik daarna beide randen tussen de rits en de zijkanten dicht. Stik daarbij ook de rits-delen vast, 
zowel aan de buiten als aan de binnenkant van de naald.

Stap 8 (foto 13,14): Voor dit kussen gaan we zelf een paspelband maken. Knip hiervoor 4 stroken van 5x45 centimeter. 
Vouw de strook dubbel en stik en stik op 4 millimeter vanaf de kant vast. Knip vervolgens de stroken tot een breedte van 
1 centimeter en dan zijn ze klaar voor gebruik.

Stap 9 (foto 15,16,17): Speld de paspelband op 0,5 centimeter vanaf de buitenrand vast op de binnekant de achterkant. 
Stik vervolgens precies op de stiksels, die al in de paspelband zichtbaar zijn, de banden vast aan de achterkant.

Stap 10: Tot slot gaan we voorkant en achterkant aan elkaar bevestigen. Maak de rits open (anders kan je de hoes straks 
niet keren) en leg de goede kanten van de stof op elkaar. Speld vervolgens met knopspelden de twee panden aan elkaar 
vast. Pak daarna de naaimachine erbij en stik de panden precies op de stiksels van de paspelband aan elkaar vast. Let 
hierbij op dat je in de hoeken een dubbel stiksel geeft voor de stevigheid. Keer je kussen door de ritsopening heen en duw 
voorzichtig de punten uit. Plaaats het binnenkussen in de kussenhoes en zo is het kussen alweer af! Geniet ervan! ;)
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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.
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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.

Tekening zigzag-patroon


