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Hoe maak je het kussentje?

Let op je hebt nu een half patroon gekregen ! 
Dus neem het patroon dubbel over bv op patroonpapier.

Leg het gehele patroon op de stof voor de achterkant, speldt het patroon vast en knip het 
uit met 1 cm naad er omheen.

Maak van de zachte katoenen stofjes naar eigen inzicht één lap* waar als het patroon erop ligt er nog 
1 cm stof buiten steekt. Speldt het patroon vast en knip het met 1 cm naad uit.

Leg de 2 patroondelen met de goede kanten passend op elkaar. Leg het patroon erop en speldt alles aan elkaar. 
Teken langs het patroon een lijn waarover je moet stikken en haal het patroon weg óf naai langs het patroon de beide 

delen op elkaar (stiksteek 2 mm). 
Let op dat je aan één kant de vulopening niet dicht stikt !
Knip langs de gehele rand om de 4 cm de naad in (niet bij de vulopening), bij de bolling en holling meer namelijk om de ½ cm ! 
Knip bij het puntje de overtollige stof weg (pas op blijf altijd 2 mm van de naad vandaan). 
Keer het kussentje om. Het vullen doen wij met speciale vulling.

* Je kan stroken, bv van verschillende breedtes, aan elkaar stikken die je naar 1 kant strijkt tot je een lap hebt van voldoende grootte. 
Of je begint met een vierkant waar je stroken omheen naait. Er is heel veel mogelijk. 

Belangrijk is dat er geen naden uitkomen in de holling van het kussentje omdat dit bij gebruik kan irriteren. 
Kijk voor ideeën op de Facebook pagina van Handige Handen.

Bij het inleveren van kussentje én restjes stof en in het originele plastic tasje 
ontvang je de borg van € 20 retour.

Model 1

Model 2

Dit hartvormig kussen is bedoeld ter verlichting van de klachten na een                   
borstoperatie. De hartvorm van het kussen laat zich prettig onder de oksel dragen 
en geeft tevens een boodschap mee van betrokkenheid. De kussens worden 
gratis verstrekt via het ziekenhuis waar de patiënt behandeld wordt. Onze 
kussentjes zijn voor bortkankerpatiënten van het Groene Hart Ziekenhuis Gouda.

Van de Stichting Roparun krijgen we subsidie voor de kosten van alle materialen 
voor de kussentjes.
De benodigde stof en materiaal voor de vulling is dus aanwezig. We vinden het 
heel fijn dat je ons wil helpen bij het maken van dit kussentje. Je vind de stof bij dit 
patroon of je kunt stof bij ons komen uitzoeken. Ieder zijn naar zijn eigen smaak. 

 
Je hoeft het kussentje niet te vullen. Dat doen wij. Vergeet dus niet een 

stukje zijnaad open te houden.

Wil je meer informatie of hulp bij het maken? Bel 0182-343742 
en vraag naar Saskia of mail naar:

handigehanden@hotmail.com 

www.facebook.com/handigehandenstolwijk
handigehanden.wix.com/stolwijk
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