
Benodigdheden:

Turquoise satijn 0,55 m (5/8 yd) bovenkant 
kussen

Turquoise fl uweel 0,75 m (7/8 yd) kussen

Witte katoen 0,7 m (3/4 yd) binnenkussen

Katoenen tussenvulling 0,7 m (3/4 yd) 
voering binnenkussen

Rayon naaigaren

Onderdraad

Naaigaren

Blinde rits 55 cm (22")

Scheurvlieseline

Sulky Totally Stable

Plakvlieseline

Overtrekpapier

Wateroplosbare markeerpen

Polyester vulling

Sensormatic-/Borduurvoet  820671-096

Blinde-ritsvoet 820479-096 

Quiltvoet met geleider rechts 820541-096

Open applicatievoet, 
9 mm, met IDT™ 820213-096

Kussen met 
decoratieve krullen



 2  Instructies voor het maken: 
1. Markeer op het turquoise satijnen vierkant 

van 50 cm (20") het middelste kruispunt met 
een wateroplosbare marker.

 2. Span versteviging in de 240 x 150 
creative Master Hoop. Plaats de lichtgrijze 
krul in de bovenste helft van het vierkant. 
Gebruik Precise Positioning om het motief te 
centreren op de gemarkeerde middellijn en 
plaats de onderkant van het motief op de 
horizontale lijn. Rijg het vast.

3. Borduur het motief. 

 

4 Span nog een stuk versteviging in de ring 
en plaats nog een licht-gekleurde krul in 
de onderste helft van het vierkant; gebruik 
Precise Positioning om de verbindingssteken 
goed op elkaar aan te laten sluiten. Rijg vast 
en borduur.

5. Teken met de wateroplosbare marker twee 
verticale lijnen van 8 cm (3 1/4") aan 
beide kanten van de eerste verticale lijn. Dat 
worden de verticale middellijnen voor het 
volgende stel geborduurde krullen. 

 

6. Span een stuk versteviging in de ring, plaats 
de turquoise krul zoals op de tekening staat 
en borduur. Herhaal dat voor de andere 
3 turquoise krullen. 

 

7. Haal de stof uit de ring en verwijder de 
versteviging.

 1  Knipinstructies:
 Overtrekpapier: 1 rond patroondeel met een diameter van 50 cm (20")
  1 rond patroondeel met een diameter van 40 cm (16") 

 Turquoise satijn:  1 vierkant van 50 cm (20")

 Turquoise fl uweel: 1 vierkant van 56 cm (22"), doormidden geknipt (achterkant kussen)
  1 cirkel van 50 cm (20") (voorkant kussen)

  2 stroken van 6,5 cm (2 1/2") x breedte van de stof (zijkant kussen)

 Witte katoen: 2 cirkels van 50 cm (20") (binnenkussen)

  2 stroken van 6,5 cm (2 1/2") x breedte van de stof (zijkant binnenkussen)

 Katoenen tussenvulling: 2 cirkels van 50 cm (20") (voering binnenkussen)
  1 strook van 6,5 x 159 cm (2 ½” x 62”) (voering zijkant binnenkussen)



8. Strijk Totally Stable-versteviging op de 
achterkant van het geborduurde vierkant.

9. Teken met de wateroplosbare marker 
een verticale lijn in het midden tussen de 
geborduurde krullen.

10. Bevestig de open applicatievoet, selecteer 
een decoratieve steek en naai over de 
gemarkeerde lijn. Verwijder de versteviging.

11. Strijk de plakvlieseline op de verkeerde kant 
van het geborduurde vierkant.

12. Centreer het ronde patroondeel van 40 cm 
(16") op het geborduurde vierkant en knip de 
cirkel uit.

13. Verwijder het papier van de plakvlieseline 
en centreer de geborduurde cirkel op de 
turquoise fl uwelen cirkel van 50 cm (20"). 
Pers het geheel vast.

14. Strijk Totally Stable-versteviging op de 
verkeerde kant van het turquoise fl uweel.

15. Rijg uw naaimachine in met turquoise rayon-
garen als bovendraad en onderdraad in de 
spoel. Naai de turquoise satijnen cirkel rond-
om met cordonsteken vast aan de turquoise 
fl uwelen cirkel. Verwijder de versteviging.

16. De rits vastnaaien: Gebruik de 2 delen 
van 28 x 56 cm (11" x 22") van turquoise 
fl uweel van de achterkant van het kussen. 
Rijg uw naaimachine in met naaigaren als 
boven- en onderdraad; bevestig de blinde-
ritsvoet en selecteer een rechte steek.

17. Open de rits en leg de rechterhelft van de 
rits op het rechterdeel van 58" (22") van de 
achterkant van het kussen, met de goede 
kanten van de rits en de stof op elkaar. De 
tandjes moeten op de naadlijn van 6 mm 
(1/4") liggen, beginnend op 1,5 cm (5/8") 
onder de bovenste rand van de stof. Speld 

de rits vast. De onderkant van de rits steekt 
langer dan de stof uit.

 
18. Druk de tandjes voorzichtig iets naar rechts 

en laat de ritsvoet zakken zodat de tandjes in 
de gleuf rechts van de naald liggen.

19. Begin bij de bovenkant en naai de rits vast. 
Stop aan het einde van de stof. Hecht het 
einde van de naad af. Sluit de rits.

20. Leg de tweede helft van de rits op de linker-
achterkant van het kussen. Zorg ervoor dat de 
beide ritsdelen en de stofranden gelijk liggen.

21. Speld de rits vast. Open de rits.

 
22. Druk de tandjes voorzichtig iets naar links en 

laat de ritsvoet zakken zodat de tandjes in de 
gleuf links van de naald liggen.

23. Begin bij de bovenkant en naai de rits vast. 
Stop aan het einde van de stof. Hecht het 
einde van de naad af. Sluit de rits.

24. Leg het ronde patroondeel van 50 cm 
(20") op de achterkant van het kussen. Leg 
de bovenste rand van het patroon goed 
ten opzichte van de sluiting van de rits 
en centreer de rits. Teken de cirkel op de 
achterkant. Naai voordat u de cirkel uitknipt 
met een rechte steek op 6 mm (1/4") boven 
de getekende lijn over het einde van de 
ritssluiting om een stop voor de rits te maken. 
Naai de stofdelen langs de bovenkant aan 
elkaar, om gemakkelijk in de naad van het 
kussen te naaien. Knip de cirkel uit. Open de 
rits voldoende om de kussenhoes te kunnen 
keren nadat de bovenkant erop is genaaid.



25. Bevestig de quiltvoet met geleider rechts. 
Naai de stroken van 6,5 cm (2 1/2") aan 
elkaar met een naadtoeslag van 6 mm 
(1/4"). Pers de naad open. Knip de strook in 
een stuk van 159 cm (62"). Naai de zijstrook 
van het kussen tot een cirkel.

26. Vouw de zijkant van het kussen in vier delen 
en markeer die punten. Vouw de bovenkant 
van het kussen in vier delen en markeer 
die punten. Leg de markeringen op elkaar 
en speld de boven- en de zijkant met de 
goede kanten op elkaar vast. Naai met een 
naadtoeslag van 6 mm (1/4"). 

27. Vouw de achterkant van het kussen in vier 
delen en markeer die punten. Leg de marke-
ringen op elkaar en speld de achter- en de 
zijkant met de goede kanten op elkaar vast. 
Naai met een naadtoeslag van 6 mm (1/4").

28. Keer de goede kant naar buiten.

29. Het binnenkussen is van de volgende delen 
gemaakt.

 2 katoenen cirkels van 50 cm (20") 
 2 stroken van 6,5 cm (2 1/2") x breedte 

van de stof 

 Tussenvulling: 2 cirkels van 50 cm (20") 
 1 strook van 6,5 x 159 cm (2 ½” x 62”) 

 Leg de katoenen cirkel van 50 cm op de 
tussenvulling-cirkel en rijg ze aan elkaar. 
Doe hetzelfde met de andere cirkel.

30. Naai de katoenen stroken van 6,5 cm 
(2 1/2") aan elkaar met een naadtoeslag 
van 6 mm (1/4"). Pers de naad open. Knip 
de strook in een stuk van 159 cm (62"). 
Naai de zijstrook tot een cirkel. Naai de 
tussenvulling op de zij-strook en leg de 
uiteinden van de tussenvulling tegen elkaar.

31. Vouw de zijkant in vier delen en markeer 
die punten. Vouw de cirkels in vier delen en 
markeer die punten. Leg de markeringen op 
elkaar en speld de cirkels en de zijkant met 
de goede kanten op elkaar vast. Naai met 
een naadtoeslag van 6 mm (1/4"). Laat een 
opening om te keren.

32. Vul het kussen met de polyester vulling. Naai 
de opening dicht.

33. Open de rits in de achterkant van het kussen 
en doe het binnenkussen erin. 

Klaar!


