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Moeilijkheidsgraad:

Materialen:

gemakkelijk

ca. 1/2 uur



benodigde tijd:

 stofresten - minstens 2 x 12 x 12 cm
 decoratie materiaal
 qua kleur bijpassend naaigaren
 knopen
 qua kleur bijpassen satijnen lint, vulwatten, sleutelhanger  vilten delen
 boek - Näh mit - die Kindernähschule
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je stofresten op maat: 12 x 12 cm. Als je knopen op je speldenkussen wilt
1. Knip
hebben, moet je deze nu op een van de vierkanten op de mooie (rechtse) zijde
aanbrengen. Houd hierbij minimaal een afstand van 2,5 cm van de rand!

van het satijnen lint een ca. 6 centimeter lang stuk af. Vouw het in het
2. Knip
midden dubbel en leg het op de rechter stofzijde achter de knopen op de rand

van de stof. De lus ligt op de stof. Dan leg je het tweede vierkant erop – met de
mooie kant naar binnen. Bevestig de stof met behulp van de spelden - zet ook
het lint goed vast!
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langs 3 zijden met een pot3. Teken
lood de naadlijn 1 cm van de rand

verwijdert. Naai de drie zijden met
een rechte steek (steeklengte 2,5
mm) dicht. Let op de speld die de
korte band vastzet – deze moet
dwars door de naad steken – dan kun
je voorzichtig en langzaam
eroverheen naaien. Knip de naadtoeslag bij de hoeken af.

Met deze handleiding kun je verschillende kussens maken. Maar zorg ervoor,
at je de op te strijken motieven, knopen of vilten delen voor het aan elkaar
naaien aanbrengt!
Je kunt zo ook kussens voor je poppenhuis naaien - laat hierbij gewoon het
satijnen lint weg.
Je kunt in plaats van knopen ook stroken satijnen lint of andere decoratieve
linten opnaaien.

kun je je kussen omdraaien en
4. Nu
strijken. Vouw daarbij de naadtoe-

slag van de open zijde steeds 1 cm
naar binnen.

het kussen met vulwatten. Steek
5. Vul
de stoﬀen aan de open zijde aan

elkaar en sluit het kussen met een
brede zigzagsteek dicht (steeklengte
2,5 mm, steekbreedte 4 mm).

Knutselidee

N°103.344 - Schattige speldenkussens
Voor meer knutselideeën om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap zie:

www.aduis.com

