
 Werkbeschrijving Quiltkussen : 

Materialen  stuk basisstof (ong. 50 bij 50 cm) 

                1 lapje (25 bij 25 cm) stof 1 

                2 lapjes (25 bij 25 cm) stof 2 

                4 lapjes (25 bij 25 cm) stof 3 

               4 lapjes(25 bij 25 cm)  stof 4 

              Rits en stof achterkant kussen 

- Snij of knip alle lapjes  2 keer middendoor, zodat er per lapje 4 vierkantjes ontstaan van 12,5 bij 12,5 cm. 

- Strijk alle vierkantjes deze op de volgende manier :  

Eén keer door de helft en twee keer schuin naar het midden. (zie foto’s hieronder)

             
- Markeer nu het midden van de creme basisstof, hiervanuit gaat u beginnen…. 

- Leg nu de eerste twee gestreken lapjes (van stof 1) in het midden tegenover elkaar. En vervolgens de 

andere twee gestreken lapjes ertussen. Naai deze 4 lapjes in het midden op de stof vast. Rijg nu de 

lapjes langs de buitenrand ook op de stof (zie foto’s hieronder). 

       
- De tweede laag wordt opgebouwd met stof 2.  

- Leg nu 4 gestreken lapjes trapsgewijs bovenop de eerste laag. (zie 1e foto hieronder). En vervolgens 

tussen deze 4 gestreken lapjes nog eens 4 lapjes. Naai nu deze lapjes bij de puntjes op de onderstof 

en rijg daarna de buitenrand rondom vast. 

                   



- Leg nu van de 3e stof 8 gestreken lapjes trapsgewijs bovenop de eerste laag. (zie foto’s  hieronder). 

En vervolgens tussen deze  gestreken lapjes nog de andere 8 lapjes van de 3e  stof. Naai nu deze 

lapjes bij de puntjes op de onderstof en rijg daarna ook weer de buitenrand rondom vast. 

        
- Leg nu van de 4e stof 8 gestreken lapjes trapsgewijs bovenop de eerste laag. (zie foto’s hieronder). En 

vervolgens tussen deze  gestreken lapjes nog de andere 8 lapjes van de 4e  stof. Let bij het 

neerleggen van deze laatste rand goed op dat alle rafelrandjes goed bedenkt zijn. Naai nu deze lapjes 

bij de puntjes op de onderstof en rijg daarna ook weer de buitenrand rondom vast.  Evt. is het handig 

om bij deze laatste rand ook hier en daar waar lapjes een beetje teveel open gaan staan ook die met 

een paar steekjes vast. 

       
 

- Intussen heeft u nu een gequilt formaat van ong 30 cm. (controleer dit even, want als de maat 

anders is, is het verstandig voor de achterstof het formaat wat aan te passen). 

- Knip nu 2 halve cirkels (+ 1 cm naad voor de middennaad waar de rits moet komen) met een 

doorsnede van ong 30 cm.  

- Naai de twee halve cirkels aan elkaar vast, maar hou een gedeelte over waar de rits in moet komen. 

- Strijk de naad open en speld de rits achter de naad. 

Stik nu zo dicht mogelijk langs de rits de rits aan 

beide zijden vast. 

- Doe de rits een paar cm open en leg de achterstof 

met de goede kanten op elkaar onder de bovenkant 

van het kussen.  

- Stik de kussen nu rondom aan de achterstof, maar 

blijf bij het naaien wel binnen de buitenste rijglijn! 

- Keer nu het kussen en de kussenhoes is klaar! 
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