
Werkbeschrijving - Kussen Volkswagenbus
In een stoere kinderkamer mogen kussens natuurlijk niet ontbreken. Hoe meer kussens er op 
het bed liggen, hoe lekkerder je daar in weg kunt zakken. Deze trendy kussensloop heeft een 
stoere Volkswagenbus applicatie. Het leukste is: deze applicatie kan je heel gemakkelijk zelf 
maken!  
 
Ga meteen aan de slag en maak je kinderen blij!

 
Benodigde materialen: 
- Vliesofix 025.236010
- Stof Restyle Stoer 069.1126 
- Stof Restyle ruit (069.9000 kleur 210 marine)
- Stof Restyle effen (069.9013 kleur 574 groen)
- Stof Restyle ruitje (069.9001 kleur 004 grijs)
- Stof Restyle stip (069.2002 kleur 2015 blauw)
- binnenkussen 40 x 40 cm 026.4040 
- Donker blauw naaigaren 
 

Werkbeschrijving
Voor de voorkant van het kussen knip je een lap van 40 x 40 cm uit de effen groene stof. Voor de 
achterkant van het kussen knip je een lap van 40 x 40 cm uit de geruite marine kleurige stof. De applicatie 
van het volkswagen busje bestaat uit veschillende lapjes stof. Vergroot het patroon (die je kan vinden op 
de volgende pagina) van de bus met 200%. Het is belangrijk dat je per onderdeel werkt.

Knip een stuk vliesofix uit dat net iets groter is dan dan de bus. Neem de buitenste lijnen van de bus over 
op de papierkant van het vliesofix. Strijk het Vliesofix, volgens de gebruiksaanwijzing, op de blauwe 
stippen stof. Knip het geheel in een keer uit. Dit is de basis van je applicatie. Knip de stukken Vliesofix net 
iets groter dan de verschillende onderdelen van de bus. Neem alle onderdelen apart over op de papierkant 
van het Vliesofix. Strijk het Vliesofix, volgens de gebruiksaanwijzing, op de stof. Doe dit als volgt; 
- Voorkant van de bus: sterretjes patroon uit de Stoer stof
- Ramen,koplampen en wielen: grijze ruitjesstof 
- Bumper: ruitstof marine
- Volkswagen logo: grote ster uit Stoer stof

Knip alle delen uit en strijk het vervolgens zoals het voorbeeld op de bovenkant van de basis.
Als alle onderdelen vast gestreken zijn, leg je de apllicatie op de voorkant van je kussen en strijk je het 
geheel op de stof. Door middel van “free stitching” geef je het geheel een stoerdere uitstraling. Het is juist 
de bedoeling dat je niet exact langs de randen stikt maar iets er naast. Stik 2 x langs het gehele patroon, 
de koplampen, de ramen, de bumper en de wielen.

Leg nu de voorkant en achterkant van het kussen op elkaar met de goede kanten op elkaar en stik deze 
rondom op 1 cm, laat hierbij ongeveer 20 cm open aan de onderkant van het kussensloop.
Keer de sloop om en druk de hoekjes goed uit. Doe het binnenkussen in de sloop en naai met de hand de 
onderkant dicht.

Dit patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van CraftKitchen en bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren of overnemen zonder 
toestemming is niet toegestaan. CraftKitchen is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de 
werkbeschrijving.

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