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Kerstkussen 
 
 
Gebruik een vrolijk kerststofje, dat bij uw inrichting past en een klein stukje stof of ander applicatie 
materiaal en u heeft in een wip een leuk kerstitem of cadeautje.  
U kunt de sterren downloaden in een applicatie en in een Redwork versie. Zodat u ze op veel 
manieren kunt gebruiken. 
 
Kerstkussen 
 
Benodigdheden: 

 Stof: Lapje van 40x40 cm en 2 lapjes van 40x30 cm 

 Applicatie materiaal, hier is flexfolie gebruikt maar een glimmend stofje is ook leuk. 

 Bijpassend  (borduur)garen 

 Naai(borduurmachine) 

 Strijkbout (liefst geen stoomstrijkijzer) 
 
 
 
Werkwijze 
Laad de patronen naar de borduurmachine. Geef op het lapje stof van 40x40 cm de plaats van de 
sterren aan. Span Stik en Trek en de stof in de ring in. Hoewel het patroon 3 kleuren heeft kunt u 1 
kleuren gebruiken voor de ster. Borduur de eerste borduurkleur,dit is de plaatsingslijn voor de ster, 
leg het applicatie materiaal erover en stik de 2e kleur. Haal nu de ring van de machine en knip het 
applicatie materiaal dicht langs de omlijning af. Zet de ring weer aan de machine. Borduur de laatste 
kleur. Strijk de flexfolie vast zoals aangegeven dor de fabrikant. 
Als de sterren geborduurd zijn, maakt u een smal zoompje in de 2 lange kanten van de kussenstof. 
Leg de 40x40 cm lap met de goede kant naar boven plat neer. Leg de 2 kleine zo neer dat ze ook een 
vierkant van 40x40 cm vormen op de andere stof.(goede kanten op elkaar). Stik de randen, keer het 
kussen door de overslag en stik nog een klein randje door. Stop het kussen erin. 
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