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Crazy patchworkkussen
AFMETINGEN BIJ BENADERING
38 x 50 cm
BENODIGDHEDEN
Negen verschillende katoenen stoffen
Dunne katoenen stof als ondergrond voor
het Crazy-patchwork
Koord voor het passepoil - 6 mm dik
Garen – 3 verschillende kleuren
Blinde rits van 50 cm

KNIPPEN
1 ondergrond voor de Crazy Quilt - 44 cm x 32 cm dunne katoenen stof
2 stroken van ongeveer 39,5 cm x 6 cm voor omranding voorkant
2 stroken van ongeveer 55,5 cm x 6 cm voor omranding voorkant
1 deel voor achterkant van 30 x 51,5 cm
1 deel voor achterkant van 11 x 51,5 cm

HUSQVARNA VIKING® ACCESSOIRES
Transparante blinde ritsvoet 413286545
(of blinde ritsvoet 412687045)
Transparante patchworkvoet ¼" met geleider rechts 412927445 (of transparante
kantstikvoet met geleider rechts 413058345)
Mega passepoilvoet 413195145

1 strook katoen voor het passepoil
Knip dit schuin of schuin van draad – 180 x 4,5 cm
1 koord voor het passepoil - 6 mm dik

HET CRAZY-PATCHWORK NAAIEN
Knip het eerste 5-zijdige blokje uit. Speld het, met
de goede kant naar boven, op de ondergrond van
dunne katoen (afb. 1).
Er is geen speciale vorm vereist voor de overige
stukken. Zorg er wel altijd voor dat u ze iets groter
knipt dan nodig is.
Afb. 1

Leg het tweede stuk, met de goede kant naar beneden, bovenop het eerste stuk op de rand naar
keuze en speld ze op elkaar (afb. 2a). Kies een
naadtoeslag van 1/4" (D:1 (model 960Q) / 2:10
(model 930)) en stik de delen aan elkaar met de
transparante patchworkvoet ¼" met geleider rechts
(afb. 2b). Laat de rechterkant van de naaivoet de
randen van de stof volgen. Vouw de stukken open
en strijk ze.
Afb. 2a
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Afb. 2b

Knip een nieuw stuk en ga verder op de manier zoals hierboven
beschreven (afb. 3). Werk met de klok mee en denk erom dat u
het nieuwe stuk altijd iets langer knipt om het “oude” stiksel te
verbergen.
Naar de goede kant openvouwen en strijken en het teveel aan stof
bijknippen.

Afb. 3
Voeg steeds met de klok mee stukken toe tot alle onafgewerkte
randen van het eerste blok bedekt zijn. Werk zo verder tot de hele
ondergrond bedekt is met crazy patchwork. Pers het werkstuk.
Wanneer de hele ondergrond bedekt is met crazy-patchwork, knipt
u het werkstuk bij tot een rechthoekige vorm (afb. 4).

Afb. 4
HET KUSSEN IN ELKAAR NAAIEN
Voorkant
Om een omranding voor uw crazy patchwork te
maken, neemt u een van de lange stroken (geknipt
voor de voorkant) en het kant en klare crazy patchwork-werkstuk. Leg de goede kant van de stroken
op een van de lange zijden van het crazy patchwork-
werkstuk. Naai ze aan elkaar met een naad van 1/4"
(D:1 (model 960Q) / 2:10 (model 930)) (afb. 5).
Pak vervolgens een van de korte stroken en naai
deze aan de korte zijde van het crazy patchworkwerkstuk (afb. 6).
Afb. 5

Afb. 6

Herhaal bovenstaande stappen om de omranding af
te maken. Knip de randen bij en de voorkant is klaar
(afb. 7).

Afb. 7

2

Achterkant
De achterkant van het kussen bestaat uit twee stukken stof die op elkaar worden genaaid met een rits als opening.
Bevestig een standaard rits met ritsvoet E of gebruik de optionele transparante blinde ritsvoet om een blinde rits te maken.

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. 8).

Afb. 8

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. 9). 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. 10).
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.

Afb. 9

Meer informatie over het gebruik van onze accessoires vindt u op
www. husqvarnaviking.com.

Afb. 10
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Draai het kussen om en strijk het. En geniet van het eindresultaat!

