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Gebreid kussen
... dat lijkt op Engelse drop
Klanten upload Made With Love By Katja Wiedijk

Een Engels dropje als kussen is niet moeilijk om te breien. Je hebt
alleen breinaalden en wol in verschillende kleuren nodig.
Je kunt dezelfde wol als in de beschrijving van mevrouw Wiedijk
gebruiken, of de kleuren die je het beste bevallen.
Benodigd gereedschap:
breinaalden maat 6
schaar
naald en draad
© Aduis

Benodigd materiaal:
wol in wit, zwart en roze (of kleur naar keuze)
vulwatten

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.
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Stap 1
Voor de achterkant van het kussen moet je eerst een wit vierkant breien van
minstens 40 steken. Brei zo 80 rijen. Voor de voorzijde kun je hetzelfde doen
met de roze wol (of een kleur naar keuze).

Stap 2
Voor de zijkanten van het kussen neem je het aantal, met welke je het vierkante
kussen gebreid hebt, keer vier. Dus je moet voor de omtrek 160 steken opzetten. De hoogte van de zijkant kun je zelf bepalen. Ook het aantal verschillende
lagen, kun je zelf bepalen. Mevrouw Wiedijk heeft 4 lagen gebreid.

Stap 3
Als je klaar bent met het breien, is de binnenvoering aan de beurt. Er zijn twee
mogelijkheden: Optie 1: Je kunt de 2 vierkanten en de zijkant aan elkaar naaien
en vullen. Optie 2: Een stukje stof dat de grootte heeft van het kussen, dubbel
te slaan en vervolgens met vulwatten te vullen, totdat het dik en zacht aanvoelt.
Vervolgens de 2 vierkanten en de zijkant met naald en draad op de stof te
naaien. Probeer niet te strak te naaien, omdat het gebreide gemakkelijk uitrekt.
Klaar is je kussen dat eruit ziet als Engelse dorp.
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