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Benodigde materialen:
stof rood met witte stippen, 
bruine stof, naaigaren in rood en wit, 
zigzagband wit, ritssluiting 40 cm, 
knopen vintage mix, fluwelen borduursel, punten

Benodigd gereedschap:
stofschaar, 
kleermakerskrijt, 
spelden, 
naaimachine, naalden

Romantische kussens 
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Passend bij de gordijnen of de bankbekleding kunnen gemakkelijk romantische  

kussenhoezen worden genaaid. Door de handige ritssluiting kunnen ze gemakkelijk  
worden verwijderd om te worden gewassen.

Voor het eerste kussen 20 x 42 cm uit de gestippelde en 42 x 65 cm uit de bruine stof knippen. Dit verschaft 
een kussensloop van 40 x 40 cm. Naai de twee kortere stroken goede kanten op elkaar samen, omstrijken en 
ongeveer 0,5 cm van de naad verwijderd de witte zigzagband op de rode stof naaien. Daarna het grote stuk 
bruine stof en de aan elkaar genaaide stof, goede kanten op elkaar, met het ontstane vierkant samenleggen, 
met spelden vastzetten. Aan de onderzijde voor de ritssluiting ca. 5 cm van links en rechts sluiten en de naad 
omstrijken. De open naad kort met de genaaide naad omstrijken. Zet de rits in de ontstane opening en zet 
deze vast met spelden of met de rijgsteek. 3 mm van de rand verwijdert de ritssluiting innaaien. 

Benodigde materialen:
stof rood met witte stippen, 
bruine stof, naaigaren in rood en wit, 
zigzagband wit, ritssluiting 40 cm, 
knopen vintage mix, fluwelen borduursel, punten



N° 103.818

©
 A

du
is

comKnutselidee

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Benodigd gereedschap:
stofschaar, 
kleermakerskrijt, 
spelden, 
naaimachine, naalden

Benodigde materialen:
stof rood met witte stippen, 
bruine stof, naaigaren in rood en wit, 
zigzagband wit, ritssluiting 40 cm, 
knopen vintage mix, fluwelen borduursel, punten

Voor het tweede kussen een hart volgens sjabloon uit de bruine 
stof met dessin knippen. Knip ongeveer 84 cm van de rode stof en 
halveer deze. Plaats het hart op de gewenste plaats en zet het vast 
met spelden of de rijgsteek. Met kleine zigzag steken direct langs de 
contour opnaaien en vervolgens glad strijken. Het fluwelen borduur-
sel midden door het opgestikte hart met rechte steken opnaaien. 
De ritssluiting zoals beschreven bij kussen 1 inzetten en de zijna-
den sluiten, het kussen omdraaien en strijken. Weer enkele knopen 
opnaaien.

Het kussen kan nu worden omgedraaid (buitenste binnen), de zijnaden sluiten, uitdraaien en strijken. De rits 
moet ook vanaf rechts mooi worden gladgestreken. Ten slotte nog de knopen op de zigzagband opnaaien.

Romantische kussens 



N° 103.818

©
 A

du
is

comKnutselidee

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Benodigd gereedschap:
stofschaar, 
kleermakerskrijt, 
spelden, 
naaimachine, naalden

Benodigde materialen:
stof rood met witte stippen, 
bruine stof, naaigaren in rood en wit, 
zigzagband wit, ritssluiting 40 cm, 
knopen vintage mix, fluwelen borduursel, punten

Als decoratie kunnen nog snel schattige stofhartjes uit resten stof worden genaaid. Daarbij de stof volgens 
de sjabloon dubbel uitknippen en met de goede zijden op elkaar leggen. Als hanger een klein stuk satijnen 
lint in het midden van het hart tussen de twee helften leggen. Met rijgsteken of spelden vastzetten en ca.1 
cm van de rand verwijderd, tot op een ca. 5 cm lange opening na, aaneennaaien. Draai de stof buitenste 
binnen en vorm de rondingen. Met watten vullen en naai de opening met de hand dicht. Bijvoorbeeld met de 
matrassteek. Van een stukje satijnen lint een strik vormen, vastnaaien en in het midden van de strik een qua 
kleur bijpassende knoop opnaaien, daarbij door het hele hart steken.
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