NAAI- IES
CT
INSTRU

3D Bloemenkussen
AFMETINGEN BIJ BENADERING
50 x 50 cm
BENODIGDHEDEN
7 verschillende katoenen stoffen
1 stof voor de achterkant en het passepoil.
4 grote beklede knopen
7 kleine beklede knopen
Garen – 1 kleur
INSPIRA® Plakfleece 320003996
INSPIRA® Fuse N’ Tear versteviging
620114796
HUSQVARNA VIKING® ACCESSOIRES
Transparante blinde ritsvoet 413286545
Cirkelapparaat 920344096
Mega passepoilvoet 413195145
Pictogram-pen 412083848

KNIPPEN
9 vierkanten van 25 x 25 cm in verschillende katoenen stoffen – voorkant cirkels
9 vierkanten van 25 x 25 cm in de basiskleur – achterkant cirkels
2 delen voor de achterkant van 34 x 52 cm
1 strook voor het passepoil van katoen, schuin afgeknipt of schuin van draad, van 210 x 4,5 cm
1 koord voor het passepoil - 6 mm dik
DE CIRKELS NAAIEN
Strijk het plakfleece aan de verkeerde kant van de vierkanten voor
de “achterkant van de cirkels”. Markeer de cirkel (22 cm) en het
midden met het “cirkel” sjabloon (#1) aan de verkeerde kant van de
stof voor de bovenkant. Leg een vierkant met tussenvulling en een
vierkant van de stof voor de bovenkant met de goede kanten op
elkaar en speld vast.

1.5 cm

Bevestig het cirkelapparaat op de steekplaat en stel de diameter in
op 22 (22 cm).
Naai negen cirkels met een rechte steek.
Keer de cirkels om - knip een opening in de bovenstof op ongeveer
1,5 cm van de rand (afb. 1). Werk de naadtoeslag bij, keer de goede
kant naar buiten en strijk.
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DE CIRKELS AAN ELKAAR NAAIEN
Het kussen bestaat uit drie rijen cirkels. Bepaal de plaats
van de cirkels in elke rij en naai ze aan elkaar zoals hieronder beschreven.
Leg twee cirkels met de verkeerde kant op elkaar. Markeer
de gewenste naailijn met een pictogram pen op 3 cm van
de rand (afb. 2). Naai de cirkels met een rechte steek aan
elkaar. Pers de naad open (afb. 3). Herhaal het bovenstaande om de derde cirkel toe te voegen.

Afb. 2

Tip: Bij het aan elkaar naaien van de cirkels is het handig
om de opening in de cirkels richting de buitenrand van het
kussen te plaatsen (bij het afwerken van het kussen worden
deze openingen weggeknipt).
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Stik de “bloemblaadjes” op de ondergrond vast door een
driestaps-zigzag op steeklengte 0 te zetten. Naai vier keer
en werk af (afb. 4).
Tip: U kunt ook het knopenaanzetprogramma gebruiken
om de “bloemblaadjes” vast te zetten.
Maak nog twee rijen met cirkels en naai ze aan elkaar op
de manier zoals hierboven beschreven om een vierkant te
vormen.
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HET KUSSEN IN ELKAAR NAAIEN
Voorkant
Knip de randen van de voorkant gelijk om het in elkaar
zetten van het kussen te vergemakkelijken. Gebruik de
pictogram-pen om een lijn te tekenen waar u moet knippen (afb. 5) en knip de overtollige stof af.
Tip: Om het idee van een bloem te vergroten kunt u in het
midden van elke bloem een knoop bevestigen.
Delen voor de achterkant
Pak de stofdelen voor de achterkant. Strijk 12 cm plakversteviging op de verkeerde kant van de stof langs een van
de lange zijden van elk deel.
Vouw de delen om en strijk een zoom van 6 cm. Gebruik de pictogram-pen om op de stof de plaats voor het
knoopsgat en de knoop aan te geven.
Bevestig de knoopsgat-sensorvoet en naai de knoopsgaten
van uw keuze. Knip de knoopsgaten open. Bevestig de
knopen op de overeenkomstige plaats op het andere deel
van de achterkant.
Knoop de twee delen aan elkaar.
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De passepoil maken
Om uw kussen extra cachet te geven, maakt u uw eigen passepoil
van stof naar keuze en de mega passepoilvoet.
Pak de passepoilstrook en leg deze met de verkeerde kant naar
boven. Leg het koord er bovenop en wikkel de stof eromheen.
Klik de mega passepoilvoet vast aan de rechterkant van de naald.
Leg de stof en het koord onder de mega passepoilvoet met het
koord links van de naaivoet. Selecteer de rechte steek en stel de
steekpositie in op -2.0. Naai (afb. 6).
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De passepoil bevestigen
Leg de voorkant van het kussen met de goede kant naar boven.
Leg de passepoil langs de naadlijn aan de goede kant van de stof
(afb. 7). Zet de steekpositie op -2,5 en naai aan elkaar met de
passepoil links van de naaivoet.
Tip: Wanneer u een passepoil in een werkstuk naait, moet u de
naaldpositie zo aanpassen dat de naad zo dicht bij het koord
komt, dat het eerste stiksel wordt verborgen.
Leg de achterkant van het kussen bovenop de voorkant, met de
goede kanten op elkaar. Selecteer een rechte steek met de linker
naaldpositie. Naai de delen op elkaar met het koord links van de
mega passepoilvoet (afb. 8).
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Tip: Knip de naadtoeslag van het passepoil in bij de hoeken om
de naden minder hoog te maken en te zorgen dat de naden plat
liggen.
Draai het kussen om en strijk het. En geniet van het eindresultaat!
Meer informatie over het gebruik van onze accessoires vindt u op
www. husqvarnaviking.com.
Afb. 8

© 2013 KSIN Luxembourg II, S.ar.l. Alle rechten voorbehouden.VIKING, INSPIRA en SAPPHIRE zijn handelsmerken van KSIN Luxembourg II, S.ar.l.
HUSQVARNA en de “gekroonde H” zijn handelsmerken van Husqvarna AB. Alle handelsmerken worden gebruikt onder licentie van VSM Group AB.

3

