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Kussen - Tips en hints

Voorbereidingen
Gebruik een vilten stof voor het kussen.
Knippen:
1 lange strook voor de buitenste randen
op de voorkant van het kussen.
1 stuk voor de achterkant van het kussen.
1 stuk voor het middelste deel van het
kussen.
4 bloemen met het patroon van het
cirkelapparaat (821026096)
6 linten, elk 107 cm lang.

Voorkant van het kussen
Kies een decoratieve steek en naai deze langs het midden van de
omrandingsstrook. Knip de omrandingsstrook in vier delen. Markeer het
midden van iedere omrandingsstrook en van iedere zijde van het middelste
vierkant van de voorkant van het kussen. Leg de middelpunten tegen
elkaar. Naai de omrandingen aan het middelste vierkant en stop op 6 mm
vanaf de hoek. Maak verstekhoeken.
Naai de bloem op de voorkant van het kussen met een dichte zigzagsteek.
Naai de punten van de bloemblaadjes niet vast.
Knip een smalle opening in alle bloemblaadjes, die groot genoeg is om er
meerdere linten doorheen te kunnen rijgen. Vilten stof rafelt niet en kan
dus worden ingeknipt zonder dat de randen hoeven te worden afgewerkt.
Bevestig de linten aan het midden van de bloem en bedek de steken met
een knoop die bij het kussen past.
Rijg drie linten door de opening in ieder bloemblaadje. Naai de punten van de
bloemblaadjes aan de voorkant van het kussen met een dichte zigzagsteek.

Het kussen in elkaar naaien
Knip het achterkantdeel doormidden en breng een onzichtbare ritssluiting aan met
de blinde-ritsvoet.
Naai de voor- en achterkant van het kussen aan elkaar. Zorg ervoor dat de ritssluiting
gedeeltelijk open is.
Knip de naadtoeslagen in de hoeken van het kussen bij voordat u de goede kant naar
buiten keert, voor scherpe hoeken.

© 2013 KSIN Luxembourg II, S.ar.l. Alle rechten voorbehouden. Alle vermeldingen zijn geldig op moment van drukken.
PFAFF, PERFECTION STARTS HERE en EXPRESSION zijn hhandelsmerken van KSIN Luxembourg II, S.ar.l.

