
 

Benodigdheden  

De benodigdheden zijn berekend voor een dik kussen van 50x50cm. Heb je een dunner 
kussen of een kussen van een ander formaat pas het patroon dan aan. 

Stof: 
- 50cm stof van 1m40 breed. 
- Canvas, katoen, velours, corduroy,… 
- Kies liefst voor een niet elastische stof. 

Paspel (optioneel) 
-  2,1m paspel 

Bijpassend garen bij de stof 

Patroon 

Teken een vierkant van 50cmx50cm 
Teken een rechthoek van 50cmX37cm 
Deze patronen zijn inclusief naadwaarde van 1cm. 

Workshop Kussen met paspel 
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Stappenplan 

Knippen 
- Leg de stof open en speld het vierkant 

patroondeel op de goede kant van de 
stof. (Let op dat je het patroon aan de 
zelfkant legt. Zodat er voldoende ruimte 
is voor de andere patroondelen uit te 
halen.) 

- Knip het vierkant uit op de rand van het 
patroon. 

- Vouw het resterende deel van de stof 
dubbel met de goede kanten naar buiten 
en speld hierop het rechthoekige 
patroon en knip uit.

Paspel 
- Neem het vierkante stuk stof en leg de 

goede kant naar boven. 
- Speld het paspellint op enkele 

millimeters van de rand van de stof. Het 
koordje van de paspel naar de 
binnenkant. 

- Knip de paspel op de hoekjes in. 

- Kruis begin en einde van de paspel over 
elkaar zoals op de foto. 

-  Plaats een ritsvoet op de machine. 
- Naai het pastellint vast op de stof. Naai 

hiervoor in het stikstel van het 
pastellint om het mooiste resultaat te 
bekomen. 

- Naai over de kruising van de begin en 
eind van het lint. 



Achterkant 
- Neem nu de twee rechthoekige lapjes 

stof. Maak een zoom aan één van de 
lange kanten van elk stuk. 

 - Strijk deze rand eerst 1cm om en        
daarna 2cm. 

- Naai de zoom vast met een rechte steek 
op enkele millimeters van de rand. 

- Herhaal dit ook voor het andere deel. 

- Heb je een stof met een tekening in een 
bepaalde richting. Let dan op dat de 
rolzoom aan bij het ene deel aan de 
onderkant en bij het andere deel aan de 
bovenkant van de print maakt.

- Leg nu de drie stukken met de goede 
zijden op elkaar. 

- De achterste delen (de rechthoeken) 
overlappen elkaar in het midden. 

- Speld de buitenranden mooi op elkaar, 
zorg er voor dat je de spelden dwars op 
de stof steekt zoals op de foto.

- Leg nu het geheel zo onder de 
naaimachine met het vierkante deel van 
het kussen naar boven. Zo is het stikstel 
dat je maakte om de paspel vast te 
naaien zichtbaar. 

- Naai het geheel nu vast met een rechte 
steek. Naai hiervoor exact in het stiksel 
van het vierkant. 

- Werk de rand af met een zigzagsteek.

- De sloop is nu klaar om te keren en te 
vullen met het kussen. 

- Je kan er voor kiezen om knoopjes of 
drukknopen te voorzien op de overlap. 

Veel plezier ermee!


