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werkbeschrijving voor jouw eigen

'Onder-je-Kussentje'
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Hoi!
Wat leuk dat je dit Onder-je-kussentje wilt maken. Hieronder leg
ik je stap voor stap uit hoe je dat doet . Leuk als knuffel voor je
kind of als kussen op je bank. Weet je dat er op de achterkant van
het kussentje een zakje zit waar precies een Onder-je-kussenkaartje in past?!

Afmetingen:
24 x 32 x 10 cm

Heel veel plezier met maken én gebruiken. En deel je een foto van
het resultaat (of proces!) op facebook.com/onderjekussenkaartjes
of op instagram @onderjekussenkaartjes? Ik ben benieuwd!
Liefs,

Benodigdheden
Voor het maken van dit kussentje heb je onderstaande materialen nodig.
(Tip: ben je zelf niet zo'n naai-ster? Misschien is je (schoon)moeder, oma of vriendin dat wel!)
♥

♥
♥
♥
♥
♥

In totaal 6 lapjes vilt (20 x 30 cm), 1 mm dik. Zelf heb ik ze besteld bij www.meervilt.nl.
Als je dezelfde kleuren wilt gebruiken als ik, bestel dan deze kleurnummers:
 4 lapjes gele oker (nr. 608)
 1 lapje wit (nr. 056)
 1 lapje zachtgroen vilt (nr. 068)
donkergrijs borduurgaren
donkergrijs + wit naaigaren
gewone naald + borduurnaald met scherpe punt + paar spelden
potlood
vulmateriaal. Gebruik wol-katoenvulling of vulwol (zie o.a.
http://mijn.witteengel.nl/poppen/vulmateriaal/), of synthetische vulling (dit koop je bij een
naai- of hobbywinkel). Van synthetische vulling heb je ongeveer 75-100 gram nodig; van
andere vulling iets meer omdat dat zwaarder is.

Let op!
De werkbeschrijving gaat uit van het gebruik van een naaimachine. Mocht je het kussentje met
de hand willen naaien, gebruik dan de festonsteek (zie Google!).

Zo ga je te werk
Ik raad je aan om alle stappen eerst rustig door te lezen voor je begint!
1. Print het patroon van het kussentje uit, zowel de voor- als achterkant.
Tip: print in grijstinten om inkt te besparen.
2. Laat beide patronen bij een copyshop vergroten tot A3-formaat.
3. Knip de patronen uit.
4. Knip of snijd de oogjes, neus en mond uit het papieren patroon.
5. Naai twee lapjes okergele vilt met de lange zijde aan elkaar;
krab/strijk met je nagel de naad daarna zo goed mogelijk open.
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6. Sla het stuk vilt open (tot ± A3-formaat) met de naad naar onderen
(deze naad komt later aan de binnenkant van het kussentje).
7. Speld het uitgeknipte patroon op het vilt.
8. Knip het vilt met een naadtoeslag van 0,5 cm (knip dus 0,5 cm buiten de rand van het
patroon). Onthoud goed wat voor, achter, onder en boven is, eventueel door even te
markeren met een speld.
9. Teken de oogjes, neus en mond op het vilt met een potlood.
10. Verwijder het patroonpapier en borduur de oogjes, neus en mond op het vilt met het
donkergrijze borduurgaren, het beste kun je de platsteek gebruiken (zie Google!).
De platsteek wordt gebruikt om een vlak op te vullen. Zorg ervoor dat de steken dicht tegen
elkaar aan liggen. Zorg er ook voor dat je de steken niet te strak aantrekt, want dan gaat je
borduurwerk vervormen. Let er op dat je net iets buiten de door jou getekende lijn borduurt,
zodat je later de lijn niet meer kunt zien.
11. Knip 6 kleine rondjes uit het witte vilt en naai deze met wit naaigaren op de plek van de
sproeten.
12. JE BENT OVER DE HELFT!
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Voor de achterkant:
Naai de twee overige lapjes okergele vilt met de lange kant aan elkaar.
Herhaal de stappen 6 t/m 8.
Verwijder het patroonpapier.
Knip de rechthoek uit het papier en speld deze op het zachtgroene stuk vilt.
Knip de rechthoek direct langs het patroon uit het vilt (zonder naadtoeslag).
Naai de rechthoek op de goede plek (zie voorbeeld); de bovenkant moet open blijven, zodat
je er later een Onder-je-kussen-kaartje in kunt schuiven.

Klaarmaken van het kussen
19. Speld de voor- en achterkant van het kussentje op elkaar. Let erop dat je de voor- en
achterkant goed op elkaar legt; het kussentje is niet helemaal symmetrisch. Naai beide delen
aan elkaar met de naaimachine. De naad komt op 0,5 cm vanaf de rand van het vilt; deze
naad blijft zichtbaar aan de buitenkant van het kussentje. Ik heb donkergrijs naaigaren
gebruikt.
20. Houd 5 cm van de naad open, zodat je de vulling in het kussentje kunt stoppen.
21. Doe de vulling in het kussentje (tip: vul eerst de ‘oortjes’ op) en naai daarna de opening dicht,
met de naaimachine of met de hand.
22. Voilà, klaar is je eigen enige echte Onder-je-kussentje!
23. Op www.onderjekussenkaartjes.nl vind je binnenkort ook patronen van drie andere
kussentjes!

Belangrijk!
Zorg ervoor dat alle onderdelen van het kussentje stevig vastzitten (voor kleine kinderen).
Bij twijfel niet zonder toezicht laten gebruiken door kinderen jonger dan 3 jaar.

Heel veel plezier ermee gewenst !

waardering om wie je bent
www.onderjekussenkaartjes.nl
F/IG: @onderjekussenkaartjes
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