Simpel en snel kussenhoezen maken
voor de caravan, camper of boot
Nieuwe hoezen voor de kussens van je
caravan, camper of boot maken lijkt een
lastige klus om te doen. Als je de
stappen van deze tutorial volgt maak je
op een eenvoudige manier een strakke
hoes om je kussens. De tutorial gaat uit
van rechthoekige kussens zoals de
meeste caravans, campers en boten
hebben. Ook als je niet zo’n held bent
op de naaimachine is deze methode
goed te doen. Laat je niet imponeren
door formules of eindresultaten. Het is
gewoon een trucje. Als je een beetje
overweg kunt met een naaimachine kun
jij dit ook.
Keep calm and sew on!

Wat heb je nodig?
materialen
Materialen;
- schaar
- spelden
- meetlint
- geo-driekhoek
- garen
- rits
- naaimachine
- ritsvoetje
En natuurlijk kussens en stof

Kussen opmeten
drie maten zijn voldoende
Je hebt 3 maten nodig;
- breedte (40)
- hoogte (18)
- dikte
(8)
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Hier is een klein voorbeeldkussen genomen van
40 (breedte) x 18 (hoogte) x 8 (dikte) cm

De magische formule!
laat je niet afschrikken, jij kunt dit ook!
Het lijkt ingewikkeld, maar het zijn slechts getallen. Het is een systeem om je te helpen.
Als je de juiste maten hebt en deze formule toepast kan de rest niet mislukken.
b = breedte (40 cm)
h = hoogte ( 18 cm)
d = dikte
(8 cm)
z = zoom (voor de zoom nemen we 1 cm)
Bereken de breedte van de stof voor het kussen;
1xb+1xd+2xz

 1 x 40 + 1 x 8 + 2 x 1  40 + 8 + 2 = 50 cm breed

Bereken de lengte van de stof voor het kussen;
2xh+2xd+2xz

 2 x 18 + 2 x 8 + 2 x 1  36 + 16 + 2 = 54 cm hoog

Je hebt dus één stuk stof nodig van 50 x 54 cm voor dit kussen.
En een rits met een lengte van de breedte van het kussen. De rits kan ook een stukje
korter zijn (max 10%) maar niet langer. In dit voorbeeld is de rits 40 cm.

De stof knippen
een simpele rechthoek, knippen en zigzaggen
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Knip de stof volgens de maat die je hebt
berekend. Dit is inclusief de zoom dus die
knip je niet extra. Als je een stof met

50	
  

dessin hebt bedenk dan of je dit staand of
liggend wilt hebben.
Zigzag de stof rondom tegen rafelen.

De rits
op de juiste plek
De ‘goede kant ’ van de
stof is de ‘mooie kant ’,
de zijde die je als
buitenkant van het
kussen wilt gebruiken.
De ‘goede kant ’ van de
rits is die kant waar de
runner zit en je de rits
open kunt maken.
De rits komt op de
‘breedte’ van de stof.
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Deze heb je uitgerekend
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met de formule.

De breedte van de stof (dat is hier de zijde van 50 cm) is de kant waar de rits in komt.
Speld de rits gecentreerd op de goede kant van de stof zodat er links en rechts gelijke
ruimte over is. Hier is de rits 40 cm lang, de stof 50 cm breed, dus aan beide zijde is 5 cm
over. Let op; de goede kant van de rits ligt op de goede kant van de stof.

De rits
vastzetten, handig met ritsvoetje
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Zet het ritsvoetje op de naaimachine. Hierdoor kun je vlak langs de tandjes van de rits
stikken (1) en zie je straks de rits minimaal. De rits naai je vast met een stiksteek.
Als de runner in de weg zit (2) stop je even met stikken en doe je de rits een stukje
open zodat de runner aan de andere kant van het naaivoetje komt (3).

De rits
vastzetten, aan de tweede zijde

De rits zet je ook vast aan de andere zijde van de stof. Je legt de stof dubbel
met de ‘goede kant’ op elkaar. Speld de rits vast en zorg daarbij dat de
zijkanten van de stof goed recht liggen.

De rits
stikken, aan de tweede zijde

Naai de tweede kant van de rits ook vast met de stiksteek en het ritsvoetje. Verplaats
ook weer de runner als die in de weg zit bij het stikken.
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De ritsnaad
aan beide uiteinden dicht stikken

zijnaad

Links en rechts van de rits is nu een stukje (5 cm in het voorbeeld) dat nog open is.
Speld dit vast. Open de rits een stukje anders kun je er straks niet meer bij. Speld ook
de beide zijkanten vast. Stik de naden die je gespeld hebt met 1 cm zoom. Bij de
ritsuiteinden is dat in het verlengde van het stiksel waar de rits mee vast zit.

Kussenhoes
een platte hoes diepte geven

De hoes is nu rondom dicht en plat. Je ziet ook waarom je de rits een stukje
open moest doen. Nu ga je de vorm aanbrengen door de hoeken aan te passen.

De hoeken
van plat naar dwars

zi jn aa d
De hoes ligt plat (links). Nu trek je de zijkanten van de stof van elkaar af zodat de
zijnaad bovenop komt te liggen. Zo ontstaat een rechte hoek. Met je vingers kun je
de zijnaad wat open vouwen.

De hoeken
even secuur meten
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Leg de geo-driehoek op de hoek (1) en zorg dat de zijnaad precies in het midden is.
Nu heb je een symmetrische hoek. Draai de geo-driehoek om en meet links en rechts
van de zijnaad de helft van de dikte van het kussen af. In dit voorbeeld is dat 8 cm
dus links en rechts van de zijnaad 4 cm.

De hoeken
aftekenen en spelden

Zorg dat de geo-driehoek recht ligt, de lijn haaks op de 0 moet evenwijdig lopen met
de zijnaad (pijl). Teken de lijn af en zet vast met spelden.
Doe dit bij alle 4 de hoeken.

De hoeken
aftekenen aan ritszijde

Het aftekenen bij de ritszijde kan wat lastiger zijn als de rits te lang is ingezet.
Als rits niet langer is dan de breedte van het kussen en je de rits goed gecentreerd
hebt vastgezet, kan het niet mis gaan.

De hoeken
stikken
Stik de hoek met een stiksteek op
de lijn die je hebt afgetekend.
Doe dit bij alle 4 de hoeken.

De hoeken
knippen

Knip de 4 hoeken af met 1 cm zoom boven de lijn
die je hebt afgetekend en gestikt.
Zigzag daarna de 4 stukjes zoom.

De kussenhoes
bijna klaar, draaien maar….
Dit is de
binnenzijde van
je kussenhoes.
Knip alle losse
dragen weg,
open de rits en
draai de hoes
om. Haal de
binnenkant naar
buiten.

De kussenhoes
bijna klaar…

Duw de naden en hoeken goed naar buiten en stop je kussen in de hoes.

Het kussensucces
je hoes is af, joehoe………

Rits dicht. Het is je gelukt. Je kussenhoes is af!

Het Atelier
in the open air…
We hopen dat deze
tutorial je geholpen
heeft bij het maken
van je kussenhoezen,
thuis of op de camping.
Resultaten, reacties en
opmerkingen zien we
graag;
info@urbansandindians.com

Keep calm and sew on!

