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SCOTTY DOG KUSSEN



Scotty Dog kussen

Benodigdheden:
•	 Restjes	stof 	en	lapjes	voor	patchwork
•	 Stof 	voor	zijkantstrook
•	 Stof 	voor	de	achterkant	(als	u	geen	patchwork-achterkant	

maakt)
•	 Opstrijkbare	tussenvulling	
•	 Polyester	vulling	om	de	hond	mee	op	te	vullen
•	 Twee	knoopjes	voor	de	oogjes	(of 	het	oog)
•	 Naaigaren
•	 Robinson	Anton	borduurgaren	voor	de	versieringen

De stof snijden
Hond:
Onze	Schotse	terriër	is	gemaakt	van	vierkanten	van	8	x	8	cm.		

Snijd	27	(of 	54	als	u	ook	een	patchwork	achterkant	wilt)	vierkanten	van	verschillende	stoffen.	Maak	uw	vierkanten	12	mm	
breder	dan	de	grootte	die	u	wilt	voor	uw	hond,	in	verband	met	de	naadtoeslagen	van	6	mm.

Strook voor de zijkant:
De	zijkant	van	de	hond	is	gemaakt	van	een	lange	strook	aan	elkaar	genaaide	kleinere	delen.	De	naden	van	de	zijkantstrook	
komen	op	de	“hoeken”	van	de	hond.	

De	breedte	van	de	strook	is	gelijk	aan	de	afmetingen	van	de	vierkanten.	Maak	de	strook	dus	9	cm	breed	(naadtoeslag	van	
6	mm	inbegrepen).

Snijd:		 A.	 8	delen	van	9	x	9	cm	
	 B.	 5	delen	van	9	x	17	cm	
	 C.	 1	deel	van	9	x	25	cm	
	 D.	 1	deel	van	9	x	33	cm	
	 E.	 1	deel	van	9	x	41	cm	

Achterkant:
U	kunt	het	patchwork	van	de	voorkant	herhalen	voor	de	achterkant	of 	een	achterkant	deel	snijden	van	een	stof 	die	bij	de	rest	
van	de	hond	past.	Als	u	een	enkel	stofdeel	gebruikt	voor	de	achterkant,	zet	dan	eerst	de	voorkant	van	de	hond	in	elkaar	en	
gebruik	die	als	sjabloon	voor	de	achterkant.

Let op: Denkt u er wel aan dat u de achterkant moet spiegelen.

Opal Scotty Dog kussentty 
Dit	schattige,	zachte	Scotty	Dog	kussen	kan	op	oneindig	veel	
manieren	worden	genaaid.	Met	uw	HUSQVARNA	VIKING®	
Opal™	naaimachine	kunt	u	het	kussen	helemaal	uniek	maken.	
Als	u	de	grootte	en	de	kleur	van	de	vierkanten	verandert,	maakt	
u	uw	eigen	persoonlijke	Scotty	Dog	knuffelkussen!	
U	kunt	alle	stoffen	die	u	maar	vindt	door	elkaar	heen	gebruiken:	
katoen,	satijn,	wol	of 	nieuwe	stoffen.	Verzamel	lapjes	met	
verschillende	kleuren	en	dessins	en	snijd	ze	in	vierkanten	van	
gelijke	grootte.	De	grootte	van	de	hond	wordt	bepaald	door	de	
grootte	van	de	vierkanten.

In	totaal	worden	er	27	vierkanten	gebruikt	(54	als	u	uw	Scotty	
Dog	ook	een	patchwork	achterkant	wilt	geven).



Scotty Dog kussen

Uw Scotty Dog ontwerpen
Rangschik	uw	vierkanten	in	de	vorm	van	een	Schotse	terriër	
(zie	de	afbeelding	rechts).	Als	u	patchwork	aan	beide	zijden	van	
het	kussen	wilt,	maak	er	dan	nog	een.	Denk	er	wel	aan	dat	u	de	
vorm	moet	spiegelen.
Tip: Als u uw Scotty Dog met kleinere vierkanten van 6 x 6 cm maakt, 
kunt u een extra rij vierkanten toevoegen tussen de poten om een Scotty 
Dog rolkussen te maken. Waarom gebruikt u uw Scotty Dog niet als 
neksteun bij het relaxen op uw bank of  laat u uw kinderen het gebruiken 
als draagbaar nekkussen voor in de auto of  het vliegtuig?

De Scotty Dog naaien 
Voorkantdeel
U	kunt	sommige	vierkanten	versieren	met	decoratieve	steken	
voordat	u	ze	aan	elkaar	naait,	als	u	dat	wilt.

Leg	de	stof 	met	de	goede	kanten	op	elkaar	en	naai	de	
vierkanten	in	verticale	rijen	aan	elkaar.	Plaats	de	rechter	rand	
van	de	naaivoet	langs	de	rand	van	de	stof 	en	naai	de	vierkanten	
aan	elkaar	met	de	naad	van	1/4"	(6	mm)	(2:1).

Tip: Stel de steeklengte in op 2 mm om de vierkanten aan elkaar te naaien 
zonder dat u de naad hoeft vast te spelden.

Pers	de	naadtoeslagen	omhoog	of 	omlaag	en	wissel	de	richting	
per	rij	af.	Wanneer	de	verticale	rijen	aan	elkaar	zitten,	naait	u	ze	
aan	elkaar	tot	het	voorkantdeel	van	de	hond.

Pers	de	naadtoeslagen	naar	de	zijkanten.

Pers	opstrijkbare	tussenvulling	op	de	verkeerde	kant	van	het	voor-	
en	achterkantdeel.	Versier	de	naden	met	verschillende	quiltsteken	
(menu	2	op	uw	Husqvarna	VIKING®	Opal™	naaimachine).

Herhaal	dit	voor	het	achterkantdeel	van	het	kussen,	of 	leg	het	
voorkantdeel	en	de	achterkantstof 	met	de	goede	kanten	op	
elkaar	en	snijd	een	achterkant	uit.

Oog/ogen
Gebruik	de	Knopen-aannaaifunctie	1:33	(670)/1:29	(650)	om	
een	knoop	op	de	voorkant	(en	achterkant)	te	naaien	en	de	hond	
een	oog	te	geven	(A).

Zijkantstrook
Naai	de	zijkantstrook	aan	elkaar	volgens	de	afbeelding	rechts.	De	
letters	op	de	afbeelding	verwijzen	naar	de	verschillende	grootten	
van	de	delen	van	de	strook	(zie	Snijden	-	Zijkantstrook).	

Plaats	de	rechter	rand	van	de	naaivoet	langs	de	rand	van	de	stof 	
en	naai	de	delen	aan	elkaar	met	de	naad	van	1/4"	(6	mm)	(2:1).	
Pers	de	naden	naar	de	zijkant.	

De Scotty Dog in elkaar zetten
Naai	de	zijkantstrook	aan	het	voorkantdeel	van	de	hond	en	
begin	aan	het	einde	van	de	achterpoot	(B).	Laat	de	eerste	6	mm	
van	de	naad	ongenaaid	zodat	u	de	strook	aan	het	einde	aan	
elkaar	kunt	naaien.

Voorkantdeel van de hond Achterkantdeel van de hond

Plaats	de	rechter	rand	van	de	naaivoet	langs	de	rand	
van	de	stof 	en	naai	met	de	naad	van	1/4"	(6	mm)	
(2:1).	Zorg	er	tijdens	het	naaien	voor	dat	de	naden	van	
de	zijkantstrook	samenvallen	met	de	hoeken	van	het	
voorkantdeel	van	de	hond.	
Voor	het	beste	resultaat	moeten	de	hoeken	vierkant	
zijn.	Stop	bij	de	hoeken	met	naaien	met	de	naald	
omlaag	en	draai	de	stof.	Ga	verder	met	naaien	en	kijk	
uit	dat	u	de	naadtoeslagen	niet	meepakt	met	uw	naald	
wanneer	u	in	de	hoeken	naait.	Knip	de	hoeken	van	de	
zijkantstrook	in.	
Wanneer	u	bijna	bij	het	einde	bent,	stopt	u	en	naait	u	
de	uiteinden	van	de	zijkantstrook	aan	elkaar,	waarbij	
u	eventuele	overtollige	stof 	wegknipt.	Ga	verder	met	
naaien	totdat	de	strook	helemaal	aan	het	voorkantdeel	
is	bevestigd.
Keer	de	goede	kant	van	de	Scotty	Dog	naar	buiten	en	
pers	de	naden.
Leg	nu	de	zijkantstrook	en	de	achterkant	van	de	hond	
met	de	goede	kanten	op	elkaar.	Naai	de	zijkantstrook	
aan	de	achterkant	vast	en	laat	een	opening	onder	de	
poot	open	om	de	hond	op	te	kunnen	vullen.
Vul	de	hond	op	en	naai	de	opening	dicht	met	de	
rechte	elastische	steek	(1:2)	om	een	naad	te	maken	die	
lijkt	op	een	handgenaaide	steek	over	de	rand	heen.

Veel plezier met uw nieuwe Scotty Dog vriendje!
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