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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.

We beginnen het ReStyle Kussenconcept met dit leuke wafelkussen met stiksel. Het wafelpatroon in de stof maakt 
dit kussen uniek én met het geborduurde zigzag-patroon wordt het een echte eye-catcher voor op de bank! In deze 
werkbeschrijving leggen we jullie stap voor stap de werkwijze uit, dus ook voor beginners is het een haalbaar project! ;)

Benodigdheden
Binnenkussen 50x50cm, art. 026.5050
ReStyle Wafelstof, art. 069.4001 kleur 884
Durable Cosy extra fine, art. 010.80 kleur 2172 Cream
ReStyle naadrits 40cm, art. 081.5596.40 kleur 856
Gütermann Garen Polyester 200 meter, art. 002.748277 kleur 722

Overige benodigdheden
Naaimachine
Knopspelden
Meetlint
Potlood
Schaar
Papier
Naald

Werkbeschrijving (zie volgende pagina voor instructiefoto’s)

Stap 1: Knip 2 vierkanten van 49x49 centimeter.

Stap 2: Pak vervolgens de naaimachine erbij en zigzag de randen, zodat ze niet kunnen gaan rafelen.
OF: Pak vervolgende de locknaaimachine erbij en lock de raden af, zodat ze niet kunnen gaan rafelen.

Stap 3 (foto 1,2): Voordat we binnen met het borduren van de stof, gaan we eerst het patroon uittekenen op papier. 
Bepaal eerst de hoogte en het midden van de stof waaruit je begint met borduren. Knip van de Durable Cosy extra fine 
garen een stuk draad en maak aan het einde van dit draad een knoopje, zodat deze aan de achterkant van de stof blijft 
hangen. Draad op? Steek het draad terug naar de achterkant en hecht af. Knip vervolgens weer een nieuw draad er 
vervolg het zigzag-patroon totdat je klaar bent. 

Stap 4 (foto 3): Begin met de middelste lijn die gemaakt wordt met één draad. Begin in het midden van de stof en werk 
naar links  op en neer om een zigzag-effect te creëren. 

Stap 5 (foto 4,5): Sla 1 wafel-rij over en herhaal dan het zigzag-effect met twee draden door de naald, zodat de zigzag-
lijn dikker wordt. Als je dit gedaan hebt sla je weer een wafel-rij over en herhaal je het zigzag-effect maar dan met drie 
draden door de naald om de lijn nog dikker te maken. Doe dit zowel aan de bovenkant van de eerste zigzag-lijn als aan de 
onderkant.

Stap 6 (foto 6): Draai je werk om en herhaal het borduur-patroon ook op de andere helft van de stof. 

Stap 7 (foto 7): Stik de uiteinden van de draden vast op de stof met de naaimachine en knip daarna de uiteindes van de 
draden netjes af. Strijk vervolgens je geborduurde stof op met een handdoek ertussen.

Stap 8: Pak vervolgens de tweede lap stof en herhaal stap 3 tot en met 7, zodat het zigzag-effect op de beide vierkanten 
komt.

Stap 9 (foto 8,9,10): Nu het zigzag-patroon op de stof is geborduurd, gaan we door met het afmaken van de kussenhoes. 
Hierbij starten we met het inzetten van de blinde rits. Speld met knopspelden de rits met de goede kant naar beneden op 
de rand van de goede kant van de stof. Zet een dwarsspeld op 6 centimeter vanaf het begin en vanaf het einde, dat is het 
begin- en eindpunt van je stiksel. Stik met een speciale rits-voet de rits zo dicht mogelijk tegen de tandjes aan vast. 

Stap 10 (foto 11 t/m 14): Vervolgens gaan we de andere kant van de rits vastzetten. Omdat je wilt dat de wafels/strepen 
netjes doorlopen, speld je de stof netjes vast en check je eerst of het doorloopt. Zo ja, dan zet je de spelden dwars en stik 
je net als de andere kant, 6 cm vanaf de kanten, de rits vast.
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Stap 11 (foto 15 t/m 18): Stik de naden van de kussenhoes vanaf de rits tot aan de hoeken vast. Strijk de naden netjes 
open. Geef de uiteinden van de rits, die in het kussen valt, een dwars-stiksel en zet de rits op de naden vast.

Stap 12 (foto 19): Strijk de stof aan de bovenkant nog lichtjes na...Voila! De rits zit er mooi strak in en is bijna niet te zien. 

Stap 13 (foto 20): Nu gaan we verder met het dichtstikken de andere zijdes van de kussenhoes. Maak de rits open (anders 
kan je de hoes straks niet keren) en leg de goede kanten van de stof op elkaar. Zet een hoop spelden dwars langs de 
naden, want ook hier wil je dat de wafels/strepen weer mooi doorlopen. Stik de overige drie zijdes dicht. Let daarbij op dat 
je in de hoeken een dubbel stiksel geef voor de stevigheid.

Stap 14: Strijk de naden open en keer de kussenhoes om. Duw de hoekjes van de kussenhoes voorzichtig uit. Plaats 
vervolgens het binnenkussen in de kussenhoes en... Viola! Je eerste kussenhoes is klaar voor gebruik! 

Heel veel plezier ermee! ;)
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