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Moeilijkheidsgraad: gemiddeld



Materiaal:
 Essentials Mega Wool 125 m
 zachte katoenen stof bijv.
monnikenstof, 2x: 48 x 48 cm,
46 steken per 10 cm
 borduurgaren - vier draden om het kussen
aan elkaar te naaien
 kussenvulling met veren 40 x 40 cm

cm

Benodigde tijd:

ca. 2 uur



Gereedschap:
 schaar
 Punch Needle voor dikker garen
 textiellijm
 penseel

Sjabloon:
Knutselidee

Knip de vier delen (vierkanten) van
het sjabloon netjes uit en plak ze
aan elkaar zoals op de afbeelding
hiernaast te zien is.

Nr. 104.924 – Punch Needle kussen
Voor meer knutselideeën om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap zie:

www.aduis.com

Instructies:

(46 Stiche auf 10 cm)
Punch Needle für dickeres Garn
Sticktwist (vier Fäden um das Kissen
zusammen zu nähen, Twist mit
geteiltem Faden)
Kissenfüllung mit Federn 40 x 40 cm
Textilkleber

gestickt. Den Rahmen wieder drehen und die Blüten und Blätter auf der
Rückseite mit den Stufen A, B, C und D wie gekennzeichnet sticken. Das
so angestickte Modell auf die Vorderseite drehen und mit Plattstich fertigstellen (mit der Stufe D).
Damit die Schlaufen an Ort und Stelle bleiben, die Rückseite mit Textilkleber
ﬁxieren. Wenn der Kleber trocken ist, das Kissen mit dem Sticktwist per
Hand zusammennähen.

Essentials Mega Wool chunky

vierkant borduur De stof (40 x 40 cm) wordt opgespannen in een
001 / 100 m, 19 m
raam.

003 / 14 m, 5 m

achterzijde van de
 Elk patroon is in spiegelbeeld en moet op de 004
/ 18 m, 5 m
stof worden opgetekend.

005 / 11 m, 2 m



Draai het borduurraam eenmaal en teken de stelen ook aan de
006 / 5 Stel
m, 5 de
m naald
voorkant op. Borduur eerst de stelen in satijnsteek.
hierop in op stand D.
007 / 17 m, 3 m

012 / 22
m, 9 m en
bloemen
 Draai nu het borduurraam weer om de resterende

bladeren met de gemarkeerde standen A, B, C
en D te borduren.
016 / 7 m, 3 m

naar de voorzijde en
 Draai vervolgens het borduurraam terug* Vorderseite
Plattstich
maak het kunstwerk in satijnsteek ingesteld op stand D af.

 Om alle lussen te ﬁxeren zodat ze niet loskomen, wordt de achterkant geﬁxeerd met textiellijm.

 Laat tot slot de lijm drogen en naai het kussen met de hand met
borduurzijde aan elkaar.

Knutselidee
Nr. 104.924 – Punch Needle kussen
Voor meer knutselideeën om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap zie:

Diese Anleitung und auch viele weitere Anleitungen ﬁnden Sie online unter:

www.aduis.com

