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Benodigd materiaal:

kussen
samtcolor
strasssteentjes

Benodigd gereedschap:

potlood
schaar
strijkijzer en strijkpapier

Grappig kinderkussen 
met Samtcolor 

En zo wordt het kussen gemaakt:

1. Motief overtrekken:
Hiervoor heb je 2 opties om uit te kiezen:

1. Het motief op de achterkant met pot-
lood natekenen, vervolgens leg je het mo-
tief op de achterkant van het Samtcolor 
en teken je het met een scherp potlood 
na.

2. Tussen het Samtcolor en het motief een stuk carbonpapier leggen 
en het motief met een scherp potlood natekenen.

texi mäx fijn in zwart
metallic pen in wit
edelsteenlijm
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2. Uitknippen en fixeren:
Als je alle motieven die je nodig hebt, nagetekend hebt, knip je ze uit.
Vervolgens verwijder je uit de folie op de 
achterkant van de Samtcolor.

Nu leg je alles zo op het kussen, hoe je 
jouw kussen graag ontworpen zou willen 

hebben. Als je hiermee tevreden bent, leg je een stuk strijkpapier 
over het kussen. Nu strijk je de motieven met het strijkijzer op ni-
veau 2 - 3. Laat het strijkijzer voor ongeveer 20 seconden op de mo-
tieven, vervolgens duw je het strijkijzer verder. Als je hiermee klaar 
bent, laat je het kussen afkoelen.

3. De gezichten:
De gezichten van de bloemen en de vlinders teken je met een dun-
ne textielmarker op. Wanneer je op de 
donkerblauwe of donkergroene Samtcolor 
iets wil tekenen, gebruik je hier de me-
tallic pen in wit voor. Anders zie je het 
gezicht niet. 

4. De strasssteentjes:
De strasssteentjes verdeel je op het gehele kussen en op de vlinder. 
Stip met een edelsteenlijm wat kleine punten op, op welke je vervol-
gens de strasssteentjes plakt. Maak krullen om de vlinder heen, dat 
geeft een bijzonder mooi effect.

Na het drogen van de edelsteenlijm, strijk 
je het kussen nog een keer binnenste bui-
ten, zodat de strasssteentjes op het kus-

sen vast komen te zitten. Na het strijken is je kussen klaar. Je kunt 
het tot 40°C binnenste buiten wassen en strijken.

Grappig kinderkussen 
met Samtcolor 
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